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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002985-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SOLEDADE COSTA DE CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, e 

artigo 25 da Ordem de Serviço n° 01/2020-GAB, impulsiono estes autos, 

com a finalidade de intimação das partes, por meio dos seus advogados, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca de 

interesse em produção de provas, justificando sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO ANTONIO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, e 

artigo 25 da Ordem de Serviço n° 01/2020-GAB, impulsiono estes autos, 

com a finalidade de intimação das partes, por meio dos seus advogados, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca de 

interesse em produção de provas, justificando sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000563-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora para 

que se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos embargos de 

declaração opostos, bem como se o termo de acordo firmado servirá 

como renúncia ao prazo recursal do processo de conhecimento e sua 

serventia para a extinção da fase de cumprimento de sentença, caso se 

inicie, conforme determinado no ID 30834007.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003882-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos vinculados ao 

presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005580-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, e 

artigo 25 da Ordem de Serviço n° 01/2020-GAB, impulsiono estes autos, 

com a finalidade de intimação das partes, por meio dos seus advogados, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca de 

interesse em produção de provas, justificando sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003921-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON KULHKAMP TRAMONTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003068-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMPARO RODRIGUES GUALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se compareceu à perícia designada, tendo em 

vista o teor da certidão do oficial de justiça vinculada ao presente feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003220-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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PRISCILA APARECIDA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANQUE BERNEROSE VALENTIM OAB - MT25800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MARIO MARCOS MUNIZ DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003017-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENOS ELER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004253-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EMBARGANTE)

MILTON GAETANO JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, manifestar acerca da impugnação aos embargos 

vinculada ao presente expediente.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001286-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. O. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. G. (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROGER AUGUSTO BIM 

DONEGA PROCESSO n. 1001286-94.2020.8.11.0007 Valor da causa: R$ 

126.666,66 ESPÉCIE: [Cheque]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) 

POLO ATIVO: Nome: MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON Endereço: Estrada 

Bom Semeador, s/n, Chacara Dois Irmãos, Setor Empresarial III, CARLINDA 

- MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: ESPÓLIO HÉLIO GARCIA 

Endereço: Av. Antônio Castilho, s/n, centro, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 Senhor(a): ESPÓLIO HÉLIO GARCIA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para LEVANTAR A 

QUANTIA DEPOSITADA, nos termos do inciso II do artigo 542 do Código de 

Processo Civil ou para responder a ação, caso queira, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Prazo: O prazo para responder é de 05 

(cinco) dias, contados da juntada do aviso de recebimento aos autos do 

processo. Esse prazo será contado EM DOBRO, caso seja a parte ré 

patrocinada pela Defensoria Pública. 2. Caso não seja contestada a ação, 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial, sendo decretada a REVELIA. (art. 307 do CPC). Alta 

Floresta, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001726-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI HELENA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROGER AUGUSTO BIM 

DONEGA PROCESSO n. 1001726-61.2018.8.11.0007 Valor da causa: R$ 

1.172,99 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: SUELI HELENA 

CORDEIRO Endereço: Rua Espirito Santo, N2-L1, n° 40, Cidade Alta, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Senhor(a): SUELI HELENA CORDEIRO A 

presente carta, extraída dos autos da EXECUÇÃO FISCAL, acima 

identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida 

com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. VALOR DO 

DÉBITO: (R$ 1.172,99 + 10% de honorários advocatícios). ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, 

contados da entrega desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data 

no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência 

postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de 

embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da intimação da 

penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a execução, serão 

penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) 

legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do débito. Alta Floresta, 
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15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001167-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE APARECIDA BALDASSE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1001167-70.2019.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 119.794,81 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Avenida República do Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: VALDIRENE APARECIDA BALDASSE - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do(s) executado(s) acima descrito(s) para que no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de 

mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80). RESUMO DA INICIAL:Trata-se de execução fiscal proposta pelo 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Valdirene Aparecida Baldasse - 

ME, referente à CDA n° 2017470715. DECISÃO: Vistos. Compulsando os 

autos, observo que já foi tentada a realização de citação da parte 

executada por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, 

sendo todas infrutíferas, assim, já está preenchidos os requisitos 

necessários para a citação editalícia na forma do artigo 8º, inciso III, da 

LEF. Assim, CITE-SE por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se os termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal, a parte executada. Procedida a citação editalícia e não havendo 

pagamento ou garantia da execução, NOMEIO o douto Defensor Público 

como curador especial, para onde os autos deverão ser encaminhados 

para manifestação, no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, TALATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000920-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PERMONIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação das partes para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

31239520 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001850-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA APARECIDA DE SALLES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do Recurso 

de Apelação de ID. 29698216 para, querendo, apresentar contrarrazões, 

no prazo de quinze (15) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001013-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOLI CARVOARIA VEGETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

MELITON DIAS MATOS (EXECUTADO)

GABRIEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

EMERSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001013-86.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SANTOLI 

CARVOARIA VEGETAL LTDA - ME, GABRIEL DOS SANTOS, MELITON 

DIAS MATOS, EMERSON DOS SANTOS Vistos etc. Considerando que os 

embargos aclaratórios possuem o condão de modificar a sentença 

objurgada, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, determino a intimação da 

parte embargada para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 14 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002649-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135-O (ADVOGADO(A))

FELIPE VARELA CAON OAB - PE32765 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002649-53.2019.8.11.0007 

EMBARGANTE: BANCO PAN EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos etc. Considerando que os embargos aclaratórios 

possuem o condão de modificar a sentença objurgada, nos termos do art. 

1.023, §2º, do CPC, determino a intimação da parte embargada para 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001372-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO OAB - MT12.114-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001372-02.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Vistos, etc. Nos termos do art. 

10, do CPC, intime-se a exequente para, em até quinze dias, manifestar-se 

acerca da exceção de pré-executividade de ID 24841270, sob pena de 

preclusão. Após, voltem-me conclusos para análise do referido petitório. 

Alta Floresta, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001713-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BENEDITA DA SILVA SIQUEIRA SANTANA (REQUERENTE)

VANTUIR SIQUEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN CARLOS SANTANA (REQUERIDO)

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. F. P. S. (REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN 

GARCIA DE FREITAS BEZERRA PROCESSO n. 

1001713-62.2018.8.11.0007 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: CAROLINA BENEDITA DA 

SILVA SIQUEIRA SANTANA Endereço: SITIO BOA SORTE, COMUNIDADE 

RAMAL DO MOGNO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: 

VANTUIR SIQUEIRA SANTANA Endereço: SITIO BOA SORTE, 

COMUNIDADE RAMAL DO MOGNO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 POLO PASSIVO: Nome: ANDREIA PEREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA ARRUDA, 86, JARDIM DAS OLIVEIRAS, ALTA FLORESTA 

- MT - CEP: 78580-000 Nome: GEAN CARLOS SANTANA Endereço: RUA 

MAGNÓLIA, 73, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO GEAN CARLOS 

SANTANA, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:No caso em tela os 

requerentes são casados e primos do pai da menor M. F. P. S., nascida 

aos 06/08/2015, atualmente com 02 anos e 09 meses, enquanto a 

requerida é mãe biológica da criança. 2. Ocorre que, segundo consta nos 

inclusos relatórios do conselho tutelar em anexo, a requerida sempre foi 

negligente com os cuidados de sua filha, deixando-a, inclusive, com outras 

pessoas para sair a noite. 3. Nesta entoada, certa vez, deixou a menor 

com seu tio, Sr. E. de S., o qual entrou em contato com o conselho tutelar, 

para irem buscar a menor em sua residência visto que não queria ficar 

com ela. As conselheiras constataram que o s.r. E. estava em visível 

estado de embriaguez, bem como, a menor encontrava-se em total 

desespero, chorando, com fome, suja e exalava mau cheiro. 4. Diante da 

situação fática e completamente desgastante para a menor, o conselho 

tutelar abrigou a criança até conseguir encontrar algum parente com 

plenas condições e interesse para acolher a criança. 5. Ressalta-se que 

os requerentes não possuem qualquer tipo de contato com o genitor da 

menor, muito menos este com a criança. Outrossim as partes, nem os 

parentes do Sr. G. sabe de seu paradeiro, de modo que o endereço 

descrito no preambulo diz respeito ao que fora encontrado no INFOSEG, 

como uma tentativa de localiza-lo. 6. Desta forma, os requerentes 

demonstraram interesse e condições para exercer os cuidados da menor. 

7. Vale ressaltar que, segundo consta no relatório anexo, a genitora da 

criança, ora requerida, procurou o conselho cerca de 02 (DOIS) dias após 

o acolhimento da criança, segue trecho do relatório, “em conversa 

perguntamos a mesma, porque tanta demora para nos procurar, segunda 

a mesma, Sic (eu só fiquei sabendo hoje)” em outro momento temos “[...]no 

decorrer da conversa a mesma, já entra em contradição, e nos conta 

várias histórias, sem sentido [...]” 8. Consta-se, ainda, nos relatórios que 

“[...] Informamos a mesma que M., no momento não iria retornar aos seus 

cuidados, a Senhora A., apenas levantou-se, e disse, Sic (tudo bem), e 

não questionou onde estaria sua filha. [...]” 9. Ademais, consta-se, ainda, 

no relatório que “[...] a criança M., no momento não está em situação de 

risco, a residência onde a mesma se encontra é familiar e adequada para 

o crescimento e o bem estar da criança.[...]” 10. No mais, os requerentes 

são pessoas de boa índole, cumpridores de suas obrigações, além de 

que, possui rendimentos suficientes para arcar com as necessidades 

econômicas da menor, além daquelas de cunho emocional, isto, pois, os 

requerente são zelosos e amorosos com a criança. 11. Por fim, é medida 

de rigor que a guarda seja deferida em favor dos requerentes, afinal, 

atende as necessidades da menor. DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de 

ação de guarda proposta por C. B. D. S. S. S. e V. S. S. em face de A. P. 

D. S. e G. C. S., em relação à menor M. F. P. S., nascida em 06.08.2015. 

Realizada audiência de conciliação sob ID 14324405, os requerentes e a 

requerida A. entabularam acordo acerca do direito de visita desta última. 

Contestação apresentada pela requerida A. P. D. S. sob ID 14465325. O 

requerido G. C. S. não foi localizado para ser citado, conforme certidão de 

ID 15862705, como também não foram localizados endereços atualizados 

por meio de buscas nos sistemas disponibilizados ao juízo (IDs 16389091 

e 16639891), tendo a parte autora requestado sua citação por edital (ID 

19751680). O pedido de tutela de urgência foi deferido sob ID 18757411, 

para o fim de conceder provisoriamente a guarda da criança aos 

requerentes. Manifestação do Ministério Público sob ID 30642594, 

requerendo a apreciação de questões processuais pendentes. É o breve 

relatório. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se que os requentes e 
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a requerida A. P. D. S. , por ocasião da realização da audiência de 

conciliação (ID 14324405), celebraram acordo em relação às visitas da 

menor M. F. P. S., tendo o Ministério Público emitido parecer favorável no 

ato. Dessa forma, verifica-se que avença referente à visita da criança 

está devidamente regular, não havendo qualquer empecilho à 

homologação, mormente porque referido direito será exercido na 

residência dos autores, sem autorização de saída da criança na 

companhia da sua genitora. Neste ponto, homologo a transação, para que 

surta seus efeitos legais e jurídicos, devendo ser estritamente observadas 

as disposições estabelecidas pelas partes. Prosseguindo, defiro o 

requerimento de ID 19751680, devendo-se citar o requerido G. C. S. por 

edital. Findo o prazo para resposta, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora do réu, devendo o respectivo defensor ser intimado para 

apresentação da defesa. Ademais, haja vista o lapso temporal decorrido 

desde a juntada do último relatório técnico, datado de maio/2019 (ID 

20419202), determino a realização de estudo psicossocial atualizado na 

residência dos autores e da requerida A. P. D. S., com o intuito de aferir as 

condições das partes em exercer a guarda da criança em tela, 

especificando se a demandada apresentou evolução significativa em seu 

comportamento que possa viabilizar eventual reversão da guarda a seu 

favor. Com o aporte da defesa do requerido G. C. S. e do estudo acima 

determinado, intime-se a parte autora para réplica. Em seguida, vista dos 

autos ao Ministério Público e, após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANNE MARIELE DE CASSIA MONTEIRO, digitei. Alta Floresta-MT, 

15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004517-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERCEDES MUNHOZ LICATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004517-66.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA MERCEDES MUNHOZ LICATI REU: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. A análise da questio sub judice parte da premissa de que a 

relação material que embasa tem nítido caráter consumerista. Logo, 

cabível a inversão do ônus da prova, desde que verifica a 

hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor, que, in 

casu, entendo presente, uma vez que defende a requerente que não tinha 

compreensão acerca do que se tratavam todos os documentos que 

assinou, e, portanto, não anuiu que o empréstimo fosse na modalidade de 

cartão de crédito. Não havendo outras questões processuais pendentes, 

declaro saneado o feito. Fixo como questão relevante a (in)existência de 

relação jurídica relativa à contratação de cartão de crédito e eventual 

causa que macule sua validade, a existência do dever de indenizar os 

danos materiais e morais, segundo os ditames do CDC, e respaldo jurídico 

para a redução da taxa de juros do cartão de crédito para equiparar-se à 

modalidade de empréstimo consignado. Consigno que incumbe à ré, com 

exceção de eventual vício de consentimento, desincumbir-se o ônus 

probatório, nos termos do art. 14, do CDC. À autora, caberá comprovar o 

alegado vício de consentimento, ainda que haja a inversão do ônus da 

prova quanto às outras questões fixadas. Diante do pedido genérico de 

produção de provas contido na exordial e na contestação, especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, justificando-as com objetividade. Quanto à prova documental, a 

mesma deverá ser juntada no prazo alhures. Havendo pedido de produção 

de prova testemunhal, determino que seja acostado o respectivo rol de 

testemunhas junto com o pleito, em até 15 (quinze) dias, cuja intimação 

ficará sob o encargo dos procuradores das partes (art. 455, do CPC). 

Intimem-se. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 13 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004540-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARNET INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004540-46.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: STARNET INFORMATICA LTDA - ME Vistos, etc. Acerca do 

requesto de ID 24504657, com o trânsito em julgado da sentença, deve o 

pedido ser adequado ao cumprimento de sentença, observando o disposto 

no art. 524, do CPC. Desta feita, intime-se a parte autora para que adeque 

seu pedido, em até 15 (quinze) dias, viabilizando a deflagração da fase de 

cumprimento de sentença. Após, conclusos. Alta Floresta, 13 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000672-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE RODRIGUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000672-26.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ROQUE 

RODRIGUES DE CAMPOS Vistos etc. Cuida-se de ação de execução fiscal 

com valor atualizado em R$ 955,16 (novecentos e cinquenta e cinco reais 

e dezesseis centavos). Sobre a questão, a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, especificamente em seu art. 

1.199, determina o arquivamento provisório de execuções fiscais, cujo 

valor seja inferior a 15 UPF’s, senão vejamos: “Art. 1.199. Determina o 

arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT.” Assim, 

levando-se em consideração que o valor executado nos autos é inferior 

ao valor descrito no artigo 1.199 da CNGJ, arquive-se o feito sem baixa no 

distribuidor, mas os excluindo do relatório de estatística forense. Todavia, 

antes de remeter os autos ao arquivo, onde deverá permanecer até que o 

débito atinja valor superior a 15 UPF’s, determino VISTA DOS AUTOS à 

exequente. Cumpra-se. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003491-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL ROCHA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003491-04.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: IZABEL 

ROCHA LIMA Vistos etc. Quanto ao pleito de nova penhora on line, 

indefiro-o. A reiteração das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen Jud, quando realizada em data próxima à infrutífera 

tentativa pretérita, depende de motivação expressa da exequente, 

notadamente demonstrando indícios de que existam ativos nas contas 

correntes, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao 

autor da demanda/exequente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TENTATIVAS 

FRUSTRADAS DE PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE PENHORA INCAPAZ DE 

PRODUZIR O EFEITO PRETENDIDO PELA EXEQUENTE. REQUERIMENTO DE 

NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO 

EXECUTADO. 1. Caso em que o Tribunal de origem, mantendo a sentença, 

em execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora on-line de numerários 

via Bacen Jud em nome do devedor, ante as tentativas infrutíferas 

anteriores. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, o então agravante não 

indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes 

colacionados. Vale ressaltar que, para cumprir as exigências do RI/STJ, 

art. 255, não basta a simples transcrição de ementas ou trechos de 

julgados para caracterizar alegada divergência. 3. A reiteração das 

diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen Jud 

depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o 

Juízo com providências que cabem ao autor da demanda/exequente. 

Precedentes: AgRg no REsp 1254129/RJ, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.02.2012; REsp 1.137.041/AC, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28.06.2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. 

Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010. 4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no Recurso Especial nº 1266835/MG (2011/0104546-9), 1ª Turma 

do STJ, Rel. Benedito Gonçalves. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REQUERIMENTO DE 

ARRESTO - ART. 653 DO CPC - SISTEMAS ON-LINE BACEN JUD E 

RENAJUD - DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA - REQUERIMENTO DE NOVA 

DILIGÊNCIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA 

SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO. Se 

não há comprovação de que a situação financeira dos executados tenha 

se alterado, mostra-se injustificável o deferimento de novo arresto. Para o 

requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema Bacen Jud, o 

credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do 

executado. Não pode o Juízo singular se valer do sistema RENAJUD para 

deflagrar penhora originária, se o credor não relaciona a existência de 

veículos. Ao Judiciário não cabe assumir os ônus e as diligências que são 

de responsabilidade do exequente. (Agravo de Instrumento nº 

84789/2012, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Marcos Machado. j. 

05.09.2012, unânime, DJe 14.09.2012). Intime-se a parte exequente para 

dar regular andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002977-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GALINA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

LUCIANA PEDROSO MARINHO OAB - SP258199 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARCANJO ALVES MEIRELLES (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002977-17.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): APARECIDO GALINA PIRES REU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, etc. Com 

relação ao pedido de citação por edital de Arcanjo Alves Meirelles, 

cônjuge da confinante Helena Caparrós Meirelles, defiro-o, porquanto em 

pesquisa ao Infoseg este juízo logrou êxito em localizar apenas o 

endereço onde já foi diligenciado, a Rua da Adálias, n. 250, em Carlinda, 

como certificado sob ID 19489868. Expeça-se o edital, ficando desde já 

nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que deverá ser 

intimada. Após, voltem-me conclusos para a decisão saneadora. Alta 

Floresta, 13 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000404-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCILENE DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000404-06.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE FERNANDES DOS SANTOS REU: ELCILENE DO 

SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. O pedido em apreciação 

consiste na remessa dos autos à Comarca de Altamira/PA em virtude de 

que lá residem os alimentados. Merece acolhimento a preliminar de 

incompetência do juízo arguida na contestação de ID 12807773, porquanto 

o foro competente para conhecer, processar e julgar as ações que 

versem sobre prestações alimentares é o do domicílio do alimentante: “Art. 

53. É competente o foro: (...) II - de domicílio ou residência do alimentando, 

para a ação em que se pedem alimentos; (...)”. Destarte, tenho que 

entender de forma diversa seria dificultar a concretização de direito de 

suma importância para a digna existência do alimentando, causando-lhe 

prejuízo na promoção o andamento do feito devido à grande distancia de 

seu domicílio em relação a este juízo, em descompasso com o tratamento 

especial que o ordenamento jurídico (lei, jurisprudência e doutrina) confere 

à questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido tecido sob ID 12807773, 

RECONHEÇO a atual incompetência deste Juízo e determino a remessa 

destes autos para o Juízo competente da comarca de Altamira/PA. 

Intimem-se. Alta Floresta, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003425-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MEURER (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 10 de 730



DANIELA MEURER HORING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003425-87.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LEANDRO MEURER, DANIELA MEURER HORING 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A respeito do pedido de produção de prova pericial “in 

loco” apresentado pela requerida sob ID 24302866, há dúvidas deste juízo 

quanto à utilidade da providência, tendo em vista que o evento 

supostamente danoso ocorreu em 27/08/2017, sendo que até mesmo a 

vegetação afetada pode ter sido integralmente restaurada pelo transcurso 

do tempo. Assim, uma vez que a prova pericial deve, em regra, preceder 

as provas testemunhais e o depoimento pessoal (art. 477, do CPC), 

requestados pela parte autora sob ID 24488505, determino a intimação da 

requerida para que, em dez dias, indique a especialidade da perícia que 

pretender ver realizada, assim como justifique a utilidade da prova pericial 

a ser produzida nos dias atuais, sob pena de indeferimento. 

Oportunamente, será deliberado sobre a produção de prova testemunhal e 

sobre a colheita de depoimentos pessoais. Alta Floresta, 14 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000393-74.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: ABRAO LOPES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Decorrido o prazo de suspensão requestado pela 

petição de ID 29472484 e já tendo o juízo apresentado endereços do 

requerido pelos extratos anexados à decisão de ID 29055577, determino a 

intimação da requerente para, em até quinze dias, requerer medidas que 

visem o deslinde do procedimento, sob pena de extinção. Alta Floresta, 15 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003466-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUILSON DE ARRUDA RAMOS SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003466-20.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JESUILSON DE 

ARRUDA RAMOS SANTANA Vistos, etc. Decorrido o prazo de suspensão 

requestado pela petição de ID 24431090, intime-se a parte exequente para 

em até quinze dias informar quanto ao pagamento do parcelamento e 

requerer as medidas que julgar pertinente, sob pena de extinção. Após, 

conclusos. Alta Floresta, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001774-49.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001774-49.2020.8.11.0007 

AUTOR: PAULO DA SILVA MIRANDA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. PAULO DA SILVA MIRANDA ajuizou ação de 

restabelecimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), com pedido 

de tutela de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de patologia que o impede de exercer 

atividade laborativa, pelo que postulou o restabelecimento de 

auxílio-doença como tutela de urgência antecipada, visto que é segurado 

da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, na forma 

requerida, tem-se que será analisado após a apresentação do laudo 

pericial. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção de 

provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento 

foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 
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suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DE FATIMA MARCHILITS (AUTOR(A))

JOAO CARLOS MARCHILITS (AUTOR(A))

LUCAS MARCHILITS (AUTOR(A))

NELCI APARECIDA MARCHILITS (AUTOR(A))

ITACIANA MARCHILITS (AUTOR(A))

SEBASTIAO MARCHILITS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENVENIDO DEL MORAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR OAB - MT3735/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001106-15.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ITACIANA MARCHILITS, SEBASTIAO MARCHILITS, LUCAS 

MARCHILITS, NELCI APARECIDA MARCHILITS, NILCE DE FATIMA 

MARCHILITS, JOAO CARLOS MARCHILITS REU: BENVENIDO DEL MORAL 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental 

apresentado por Itaciana Marchilits e outros nos autos da ação 

indenizatória que move em face de Benvenido Del Moral. Relata que 

obteve informações de que o requerido estaria se desfazendo de seus 

bens, por meio de doação aos filhos, conforme escritura pública trazida 

aos autos, caracterizando fraude à execução, pelo que requer, por meio 

do presente incidente, a averbação da ação na matrícula dos imóveis de 

propriedade do réu. Juntou documentos. Pois bem, nos termos do art. 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre 

asseverar que a presente ação ainda não teve a fase instrutória iniciada, 

vale dizer, não há titulo executivo formado contra o réu. No caso vertente, 

a probabilidade do direito está estampada no art. 792, IV, do CPC, 

estabelecendo que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude 

à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava 

contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Depreende-se do 

mencionado dispositivo legal que, para a configuração de fraude à 

execução, não é necessária a existência de processo executivo, sendo 

suficiente a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à 

insolvência ao tempo da alienação de seu bem. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM ALIENADO A TERCEIROS 

APÓS A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSOLVÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. 

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS ADQUIRENTES. 1. Nos termos 

do artigo 792, inciso IV, do CPC, para caracterização de fraude à 

execução é necessária a demonstração de que, ao tempo da alienação ou 

da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 

insolvência. O conceito de ação mencionado no referido dispositivo legal 

significa qualquer espécie de demanda, e não apenas processo de 

execução propriamente dito. 2. Existindo possibilidade, no caso concreto, 

de caracterização de fraude à execução à luz do disposto no inc. IV do 

art. 792 do CPC, deve-se proceder a intimação dos terceiros adquirentes, 

conforme previsto no § 4º do mesmo dispositivo legal. Configurado error in 

procedendo, por não observância ao disposto no art. 792, inciso IV, e § 

4º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 

DECISÃO CASSADA. (TJ-GO - AI: 03251628020188090000, Relator: 

ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 

22/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2019) 

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. Para a caracterização de fraude à execução é 

suficiente a existência, ao tempo da alienação, de demanda pendente 

capaz de reduzir o devedor à insolvência, seja ação de conhecimento, 

seja executiva. (TJ-MG - AC: 10431080389213001 MG, Relator: José 

Affonso da Costa Côrtes, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras 

Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) No caso dos 

autos, causa estranheza que o requerido, após ser citado em 12.04.2019, 

conforme certidão de ID 19401869, tomando ciência da ação indenizatória 

ajuizada contra si, cujo valor pretendido pelos autores alcança a soma de 

R$ 846.922,18 (oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e dois 

reais e dezoito centavos), tenha decidido, posteriormente, de forma 

deliberada e gratuita, efetuar a doação de um bem imóvel em favor de 

seus filhos, conforme escritura pública juntada sob ID 22310800, datada 

de 04.07.2019. Nesse contexto, embora não se tenha conhecimento da 

extensão patrimonial do requerido para aferir se doação a título gratuito 

possui o condão de levá-lo à insolvência e frustrar eventual e futura 

execução ajuizada em seu desfavor, reputo prudente a expedição de 

certidão para fins de averbação, pela parte autora, da existência desta 

ação na matrícula do imóvel descrito na escritura de doação juntada sob ID 

22310800, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros 

interessados no imóvel doado pelo requerido a seus filhos, como também 

resguardando o direito da parte autora até a decisão final da lide. Por fim, 

indefiro o pedido de expedição de ofício ao CRI da Comarca para fins de 

averbação premonitória nas matrículas dos imóveis do requerido, de forma 

genérica, incumbindo à parte a pesquisa e a precisa individualização dos 

imóveis do réu sobre os quais requer a anotação à margem da matrícula. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Dando prosseguimento 

ao feito, rejeito a preliminar suscitada pela parte requerida em 

contestação, uma vez que, havendo pedido de indenização por danos 

morais, os irmãos da vítima possuem legitimidade ativa. Nesse sentido, 

posicionou-se o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA 83 DO 

STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que o 

termo a quo do prazo prescricional de ação indenizatória fundada em 

morte da vítima é o próprio falecimento desta, e que se aplica ao presente 

caso a prescrição vintenária, porque já havia decorrido mais da metade do 

tempo do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, 

permanecendo, na hipótese, o prazo previsto no art. 177 do CC/1916 c/c 

art. 2.028 do CC/2002 . No caso, considerando que o acidente ocorreu em 

1992 na vigência do Código Civil de 1916, deve incidir o prazo 

prescricional vintenário próprio das ações pessoais. Incidência da Súmula 

83 do STJ. 2. Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear 

indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e 

demais familiares, pois quando se verifica que o terceiro sofre 

efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral 

reflexo, 'par ricochet', que é específico e autônomo. Isto significa que 

todos aqueles que sofrem com a morte da vítima terão direito, 

separadamente, à indenização pelo dano moral a eles reflexamente 

causado. E, ainda, o valor deverá ser diferente e específico para cada um, 

dependendo de sua ligação com a vítima. (AgRg no Ag 1413481/RJ, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/03/2012, DJe 19/03/2012). 3. As conclusões do Tribunal de origem em 
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relação ao início da contagem do prazo prescricional, afastamento da 

prescrição, e reconhecimento do dever de indenizar, não podem ser 

revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, 

reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em 

razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. A alegação genérica de violação à 

lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da 

legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão 

recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta 

negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, 

ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando 

a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso 

excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a 

exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. 5. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1153161/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 

04/06/2019) Não havendo questões processuais pendentes, declaro 

saneado o feito e fixo como ponto controvertido a verificação do 

responsável pelo acidente de trânsito noticiado nos autos; a existência de 

culpa ou dolo; como também existência e a extensão dos danos materiais 

e morais alegados na inicial. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir em audiência, ou ainda, eventual prova pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou documental, justificando-as com objetividade. Quanto à 

prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo alhures. 

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação. Intime-se. Escoado aludido 

prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003416-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003416-91.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: LAURO FORTUNATO REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA 

LTDA Vistos, etc. Por certo que a relação em voga possui nítido caráter 

consumerista, com a aplicação da teoria finalista, uma vez que o 

requerentes é consumidor final do serviço (art. 2º, CDC) e a requerida 

ofertou o serviço de saneamento básico de água e esgoto discutido nos 

autos (art. 3º, §2º, CDC). Não obstante, a natureza do serviço prestado 

possui indiscutível caráter público, os quais são tutelados pelo CDC (art. 

4º, VII; art. 6º, X e; art. 59, §1º). A partir destas premissas e diante do 

requerimento de inversão do ônus da prova, por constatar a 

hipossuficiência técnica da parte postulante quanto a questões técnicas 

referentes aos motivos que causaram o faturamento em valores acima da 

média de consumo, por conseguinte, o suporte do dever de indenizar, 

defiro a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, sem prejuízo de julgamento nos moldes da inversão do ônus da 

prova “ope legis” imposta pelo art. 14 do CDC. Por constatar que não há 

outras questões processuais pendentes de apreciação, declaro saneado 

o feito. Fixo como pontos controvertidos: a) a inexistência de falha na 

prestação do serviço; e b) a configuração de culpa exclusiva de terceiros 

ou do consumidor (parte autora). Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir em audiência, ou ainda, eventual prova pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou documental, justificando-as com objetividade. Quanto à 

prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo alhures. 

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação. Intimem-se. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000740-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000740-10.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE HENRIQUE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Aduz, em síntese, ser segurado da 

previdência social e que, após o recebimento de auxílio-doença por certo 

período, a autarquia requerida negou-lhe indevidamente a manutenção do 

benefício. Juntou documentos. Indeferimento da tutela de urgência sob ID 

18604045. Laudo pericial sob ID 25020856. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação, alegando, em suma, a ausência 

do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício 

pleiteado. Subsidiariamente, postula que, em havendo procedência, a data 

do início do benefício seja a do laudo pericial apresentado em juízo. Réplica 

sob ID 27502443, reiterando os termos da inicial. Em síntese, é o relatório. 

Decido. A concessão do auxílio-doença encontra guarida no artigo 59 da 

Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: 

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em análise à documentação 

juntada aos autos, denota-se que a qualidade de segurado da parte autora 

ficou devidamente demonstrada, conforme CNIS de ID 25273742 e 

mediante o recebimento do benefício de auxílio-doença entre 06.07.2010 a 

31.08.2017. Outrossim, após perícia médica, também restou demonstrado 

nos autos que a parte autora encontra-se acometida de doença que a 

incapacita totalmente para as atividades laborais que exercia, de acordo 

com a conclusão constante no laudo (ID 25020856). Quanto ao início da 

incapacidade, tem-se que o laudo pericial aponta a época do acidente 

ocorrido no ano de 1985, razão pela qual a data do início do benefício 

deve ser a partir da cessação indevida, ocorrida em 31.08.2017 (ID 

12338576). Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Para a concessão de benefício por incapacidade é 

necessária prova da invalidez permanente para qualquer atividade laboral 

- no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91) - ou 

para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos - tratando-se de auxílio-doença (art. 60, da Lei 8.213/91); da 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social; e do 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais. Além disso, a Lei exige, como pressuposto negativo, a 

inexistência de doença preexistente à filiação, salvo se evolutiva ou em 

estado de progressão. 2. Constatada a incapacidade total e permanente, 

sem possibilidade de reabilitação, com data de início anterior àquela em 

que cessado o benefício de auxílio-doença, é devido o benefício de 

aposentadoria por invalidez desde a cessação indevida. 3. Juros 

moratórios devidos no percentual de 1%, incidindo esse percentual até a 

entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. Os honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a Súmula n. 111 

do  STJ ,  consoan te  p receden tes  d e s t a  C o r t e .  ( A C 

0001727-11.2010.4.01.3805 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.121 de 
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16/09/2015). 4. Apelação do INSS e remessa oficial tida por interposta 

desprovidas. (AC 0024532-75.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.184 de 

13/11/2015). Apenas quando ausentes informações aptas a evidenciar a 

data da incapacidade o benefício há de ser deferido a partir do laudo 

pericial judicial, o que não é a hipótese. Da antecipação dos efeitos da 

tutela. Para a concessão da tutela antecipada, necessária a verificação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300 do CPC. Partindo dessas premissas, no caso, a probabilidade do 

direito invocado restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é 

extraída da documentação acostada à inicial, da qual constam exames e 

atestados médicos concluindo pela incapacidade temporária da 

demandante para o labor. Ademais, encontra-se acostado aos autos o 

laudo pericial de ID 25020856, atestando a incapacidade total da parte 

autora para o trabalho. No que concerne ao requisito do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua presença no fato de se 

tratar de verba de caráter alimentar, de quem está impossibilitado de 

trabalhar. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/08/2012, data da publicação no DJE 25/09/2012). Por conseguinte, 

foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, razão pela 

qual o deferimento de tutela antecipada é medida de rigor. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES aos pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a cessação 

indevida do benefício, ocorrida em 31.08.2017 (ID 12338576), julgando 

extinta a ação, com resolução de mérito. O auxílio-doença será devido até 

que a beneficiária recupere sua capacidade para as atividades laborativas 

ou, insuscetível de recuperação, seja submetida a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for 

aposentado por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91. 

Ao INSS, por fim, cumpre submeter a parte autora a exames 

médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes 

(art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica a 

parte autora obrigada a submeter-se a exames médico-periciais quando 

determinado pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do benefício 

somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da situação 

fática, referente à incapacidade do requerente, sob pena de se incorrer 

em descumprimento de decisão judicial. Deve ser compensado eventual 

pagamento de benefício que a autarquia ré já tenha feito. A título de tutela 

de urgência, determino que o benefício alhures seja implantado no prazo 

de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). A correção monetária deve 

ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os 

juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe 

são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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proce ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001187-61.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ROBSON MARQUES REU: AMANDA LUIZA DE ALMEIDA 

TEIXEIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de reintegração de posse, com 

pedido liminar, movida por ROBSON MARQUES em desfavor de AMANDA 

LUIZ DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES. Noticia a exordial que o autor é o 

legítimo possuidor de um imóvel urbano localizado na Rua G-6, nº 492, 

Setor G, Alta Floresta/MT, local que frequentemente se hospeda quando 

precisa se deslocar para a zona urbana deste município, vez que reside 

na zona rural de Nova Bandeirantes/MT. Alega que as partes são casadas 

pelo regime de separação total de bens e, após a separação de fato, 

ocorrida em 10.09.2018, a requerida deixou a residência localizada na 

zona rural de Nova Bandeirantes/MT, levou consigo os cães do canil e se 

apossou do imóvel urbano do autor, fixando sua residência e impedindo o 

ingresso do demandante, não obstante a notificação expedida para a ré 

visando a desocupação do bem imóvel. Em razão disso, o requerente 

ingressou com a presente ação buscando ser reintegrado na posse de 

seu imóvel e dos semoventes, inclusive liminarmente, além de compelir a 

requerida ao pagamento de aluguéis, a partir da notificação extrajudicial 

para deixar a residência. A liminar foi parcialmente deferida sob ID 

19174413. Citada (ID 19362015), a requerida apresentou, 

intempestivamente, contestação sob ID 19921903, alegando ter havido um 

acordo verbal entre as partes, no qual o autor autorizou que a mesma 

fixasse sua residência no imóvel descrito nos autos, pelo que não há falar 

em esbulho possessório ou pagamento de aluguéis. Réplica sob ID 

20550174, reiterando os termos da inicial. Certidão sob ID 21175568 

informando o cumprimento da liminar de reintegração de posse no dia 

26.06.2019. Decisão saneadora do processo sob ID 20796898, 

oportunidade em que foi determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir. A parte autora informou 

o interesse na produção de prova testemunhal, a requerida, por sua vez, 

quedou-se inerte, conforme certidão de ID 29389966, que atestou, 

também, a intempestividade da peça contestatória. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, considerando que a requerida ofertou contestação 

intempestiva, conforme certificado sob ID 29389966, decreto-lhe a revelia. 

Dessa forma, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, na medida em que as 

provas produzidas apresentam-se suficientes para o julgamento da 

causa, sendo desnecessária a produção de provas em audiência 

pleiteada pela autora, mormente pela revelia da requerida. Isso porque, 

decretada a revelia da requerida, a afirmação da parte autora passa a 

adquirir a presunção de verdade relativa, em virtude da ausência de 

defesa tempestiva da ré. Cuidando-se de direito disponível, o qual não 

necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável a regra do 

artigo 355, II, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça 

diretamente do pedido Nesse sentido: APELAÇÃO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA 

PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve 

decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. 

Discussão acerca da apelada ter ou não exercido posse anterior sobre o 

imóvel – questão prejudicada tendo em vista que os apelantes 

desocuparam o imóvel voluntariamente. ressarcimento com benfeitorias. 

os apelantes não demonstraram a que título ocupavam o imóvel, restando 

incontroverso que invadiram o bem, razão pela qual não há que se falar 

em ressarcimento. sentença mantida. recurso improvido. (TJ-SP - AC: 

10647193020178260114 SP 1064719-30.2017.8.26.0114, Relator: Eduardo 

Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/06/2019) Ademais, a parte requerida, através da 

contestação intempestiva, sequer controverteu a posse do autor sobre o 
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bem imóvel e semoventes indicados na exordial, limitando-se a alegar que 

a posse por ela exercida sobre o imóvel foi autorizada verbalmente pelo 

demandante, de modo que, em suas razões, não haveria esbulho 

possessório a justificar a procedência da demanda. Todavia, mesmo 

intimada acerca dos pontos controvertidos e para especificar as provas 

que pretendia produzir, a parte requerida permaneceu inerte, conforme 

certidão de ID 29389966, devendo arcar, pois, com ônus que recaía sobre 

si, atinente a provar fato impeditivo do direito do autor, por disposição do 

art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. Ainda, não bastasse a 

revelia e as considerações acima, em análise do mérito, as provas 

coligidas aos autos evidenciam o direito invocado pelo autor, senão 

vejamos. O artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: “O 

possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado em caso de esbulho.” Como se sabe para o sucesso de 

qualquer pleito reintegratório, mister se faz que o autor da ação comprove 

mais do que satisfatoriamente os pressupostos contidos no artigo 561 do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 561 – Incumbe ao autor provar: I 

– a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data 

da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Quanto ao primeiro requisito, entendo que, consoante documentos 

juntados aos autos, resta demonstrado que o autor é detentor da posse 

do imóvel indicado na inicial desde o ano de 2016, aproximadamente, 

conforme registro da matrícula do imóvel em seu nome às fls. 25/27 (ID 

18824208) e notas fiscais de móveis de uso domésticos que guarnecem a 

residência (fls. 46/55 – ID 18824217), tais como frigobar, máquina de lavar 

roupas, geladeira, pia, balcão, separador de talheres, colchão, cama box, 

sofá e mesa, constando nos documentos fiscais, em sua maioria emitidos 

no ano de 2016, o nome do autor e o endereço do imóvel que se pretende 

reintegrar, evidenciando a utilização e o exercício da posse sobre referido 

bem. O segundo requisito, esbulho praticado pela requerida, ficou 

demonstrado pela notificação extrajudicial para desocupação de imóvel, 

recebida por ela em 19.02.2019, conforme assinatura aposta no 

documento (fls. 29/30 – ID 18824209), o qual foi encaminhado para o 

endereço do imóvel objeto dos autos. Frise-se que, não obstante o vínculo 

matrimonial ainda existente entre as partes, estes são casados pelo 

regime de separação total de bens, nos termos da certidão de fl. 21 (ID 

18824204) e pacto antenupcial de fl. 23 (ID 18824205), de modo que os 

bens existentes no nome do autor pertencem a ele e não se comunicam 

com o cônjuge. Outrossim, extrai-se dos autos que as partes, durante o 

período que conviveram juntos, mais especificamente no final da relação, 

rompida em setembro de 2018, segundo o autor, residiam na Fazenda Vô 

Lúcio, localizada na Estrada Vicinal Matrinchã, Km 10, município de Nova 

Bandeirantes/MT, conforme escritura pública de compra e venda juntada 

às fls. 78/82 (ID 18824620) e fatura atualizada de energia elétrica 

acostada à fl. 19 (ID 18824201), como também o pacto antenupcial de fl. 

23 (ID 18824205) indica como endereço da requerida a Avenida Castro 

Alves, nº 343, Setor J, Alta Floresta/MT, ou seja, endereços diversos do 

que se pretende reintegrar, razão pela qual não há nada nos autos que 

aponte para uma possível posse justa exercida pela ré. A título de 

argumentação, ainda que se cogite que tenha sido autorizada pelo autor a 

posse do imóvel sobre o qual recai o pedido possessório, como afirmado 

pela ré em sua peça contestatória intempestiva, anterior posse justa e 

pacífica transmuda-se para clandestina a partir da notificação para 

desocupação do imóvel, configurando-se, via de consequência, o esbulho 

possessório. Quanto à data do esbulho, terceiro requisito, tem-se o dia 

25.02.2019, referente ao dia posterior ao prazo concedido para 

desocupação do imóvel, de acordo com a notificação extrajudicial de fls. 

29/30 (ID 18824209), recebida pela requerida no dia 19.02.2019, 

demonstrando, de igual forma, a perda da posse pelo autor. Logo, as 

provas produzidas nos autos evidenciam o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento da reintegração da posse vindicada pelo 

autor. Nesse sentido: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VARA CÍVEL. 

COMPETENTE. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. 

COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INCABÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO 

REJEITADO. 1. A competência para processar e julgar demandas 

possessórias entre particulares é da Vara Cível. 2. No caso dos autos, o 

autor da ação possessória, ora apelado, comprovou, por prova 

documental, que, antes de contrair, sob o regime de separação total de 

bens, ou até mesmo antes de suposta união estável, já exercia a posse 

sobre o imóvel. 3. A partir do momento em que a ré, ora apelante, foi 

notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel e não o fez 

voluntariamente, restou caracterizado o esbulho possessório. 4. 

Tratando-se de sentença condenatória, tendo sido os honorários de 

sucumbência fixados no patamar mínimo legal previsto no § 3º do art. 20 

do CPC (10%), revela-se descabida a pretensão de redução do montante. 

5. É incabível a dedução de pedido de reforma de sentença em sede de 

contrarrazões de apelação. Havendo interesse da parte em recorrer da 

decisão de primeiro grau, necessário a interposição de recurso próprio. 6. 

Apelo conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20140111025179, Relator: 

SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 09/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2015 . Pág.: 167) REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. Ex-cônjuges. Imóvel adquirido anteriormente ao casamento. 

Divórcio. Composição amigável. Usucapião urbana familiar. Caráter da 

posse. Indenização. 1. A apelante nunca teve copropriedade do imóvel, 

sendo precária a posse exercida, decorrente da união conjugal finda. 

Direito do apelado de ser reitegrado na posse do imóvel reconhecido. 2. 

Esbulho que se caracterizou a partir da citação da apelante que resistiu 

aos termos da petição inicial. 3. Direito de indenização pela impossibilidade 

de fruição do bem reconhecido. Valor de R$500,00 mensais que se 

afigura razoável. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00164654620128260008 SP 0016465-46.2012.8.26.0008, Relator: Silvia 

Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 06/10/2016, 24ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2016) Tocante ao 

pedido de condenação da requerida ao pagamento de aluguéis durante o 

período que permaneceu injustamente na posse do imóvel, assiste razão à 

parte autora, uma vez que, a partir do momento em que ficou 

caracterizado o esbulho possessório, o autor deixou de usufruir o bem, 

fazendo jus à indenização pela fruição indevida pela ré, no montante 

correspondente ao aluguel do local, sob pena de enriquecimento ilícito 

desta, inviável em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, é vasta a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREPARO. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. 

CABIMENTO. EFEITOS ?EX NUNC?. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. 

REVELIA DECRETADA EM SENTENÇA. LEGALIDADE. ART. 344, CPC. 

PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXERCÍCIO E PERDA DA POSSE. DATA 

DO ESBULHO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 561, CPC. 

ANULAÇÃO JUDICIAL DE SUBSTABELECIMENTO. POSSE PRECÁRIA. 

BOA-FÉ NO USUFRUTO DO IMÓVEL. NÃO CARACTERIZADA. 

PAGAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO 

AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 6. Considerando que a 

parte ré ocupou indevidamente o imóvel da autora, privando-a, inclusive, 

de usufruir da posse, há que lhe indenizar pelos lucros cessantes, 

consistentes no valor do aluguel do citado bem, sob pena de restar 

caracterizado o seu enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento 

jurídico vigente. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, 

n ã o  p r o v i d a .  ( T J - D F  0 7 1 4 0 5 5 4 1 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0714055-41.2017.8.07.0003, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 24/10/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 29/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. IMÓVEL. BEM PÚBLICO. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. 

COMODATO GRATUITO. ESBULHO COMPROVADO. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. I - Em ação possessória de lote situado em 

área pública movida por particulares, examina-se quem detém a melhor 

posse pela exteriorização dos atos inerentes ao uso. II - Apesar de 

notificados, os comodatários não desocuparam o imóvel no prazo 

assinalado, razão pela qual procede o pedido de reintegração da 

proprietária na posse do bem. Arts. 1.208 do CC. III - Caracterizada a 

mora, procede a condenação dos apelados-réus ao pagamento de 

aluguéis pelo uso do imóvel, art. 582 do CC. IV - Apelo provido. (TJ-DF 

20150610046827 0004602-25.2015.8.07.0006, Relator: VERA ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 09/11/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 06/12/2016 . Pág.: 624/665) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL 

RESIDENCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CARENTE DE VÍCIOS DE 

CONSENTIMENTO. INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA DE DEVOLUÇÃO DO 

IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS COMODATÁRIOS. 

PERMANÊNCIA NA POSSE DO IMÓVEL. TRANSFIGURAÇÃO DA POSSE 

LEGÍTIMA EM ESBULHO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE AO PERÍODO 
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DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PARCELA FIRMADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA 

REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DA POSSE DO BEM. MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO 

PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se 

de um recurso de apelação e de um recurso adesivo em face de sentença 

proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que 

julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse ajuizada 

pelo recorrente adesivo, condenando os réus/apelantes a restituírem 

àquele a posse de imóvel residencial e pagarem, a título de aluguel, o valor 

de R$500,00 (quinhentos reais) por cada mês em que permanecerem na 

posse do bem após a notificação extrajudicial da extinção de contrato de 

comodato, que fora firmado dezoito anos antes com o autor/recorrente 

adesivo. 2. Os réu/apelantes alegaram, inicialmente, que o contrato de 

comodato firmado com o autor/recorrente adesivo seria nulo por vício de 

dolo. Contudo, analisando as peculiaridades do caso concreto, 

devidamente descritas no voto do relator, concluiu-se que o contrato é 

válido, carente de qualquer vício de consentimento. 3. O negócio jurídico 

firmado entre as partes previa que o comodante poderia dar fim ao acordo 

a qualquer tempo. No caso, após mais de dezoito anos do acordo, o 

comodante requereu a devolução do bem, promovendo regularmente a 

notificação extrajudicial dos comodatários. Contudo, mesmo após a 

tomada de ciência do ato de vontade do comodante, os comodatários 

continuaram exercendo a posse sobre o bem, a qual, a partir deste 

momento, passou a ser injusta. 4. Por estas razões, concluiu-se que o 

comodante deve ser reintegrado à posse do imóvel objeto da lide, devendo 

ainda os comodatários pagarem àquele o valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), a título de aluguel, por cada mês em que permaneceram na posse 

do bem mesmo após a notificação para se retirarem. 5. O autor requereu 

ainda, em sede de recurso adesivo, a majoração do valor da parcela 

arbitrada pelo Juízo a quo. Entretanto, além de o referido valor parecer 

razoável, não se trouxe nenhum elemento que justificasse o aumento da 

quantia. 6. Quanto ao pedido de reintegração imediata na posse do bem, 

tal pedido também não merece prosperar, pois não houve demonstração 

inequívoca de que os comodatários estariam descumprindo uma decisão 

do Juízo a quo que lhes proibia de realizar qualquer construção/reforma 

no bem. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Recurso adesivo 

conhecido e não provido. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o recurso 

de apelação cível interposto nos autos do processo nº 

0478086-89.2011.8.06.0001 por FRANCISCO ORISMILTO DE ARAÚJO e 

JURACI FERNANDES DE SOUZA, bem como o recurso adesivo manejado 

por KRISHNAMURTI CABRAL. Acordam os desembargadores integrantes 

da 4ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a ambos 

os recursos. Fortaleza, 19 de fevereiro de 2019. FRANCISCO BEZERRA 

CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR 

RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - APL: 

04780868920118060001 CE 0478086-89.2011.8.06.0001, Relator: 

RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2019, 4ª 

Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019) Outro não é o 

entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – 

INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES 

CONFIGURADA - RESCISÃO CONTRATUAL VIABILIDADE - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA - FRUIÇÃO 

DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR A SER 

AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. 1. O juiz de origem analisou os Embargos de 

Declaração, tanto que consignou que não havia omissão na sentença, 

sendo, portanto, conhecido. Logo, se o prazo foi interrompido, o prazo 

recomeça a correr a partir da publicação da nova decisão, de maneira que 

o recurso de apelação é tempestivo, porque interposto dentro do prazo 

legal. 2. Havendo inadimplemento contratual por parte dos réus, a rescisão 

contratual é medida que se impõe, o que autoriza a reintegração /imissão 

dos vendedores na posse do bem, por ser esta consequência daquela. 3. 

Por sua vez, tendo em vista que, até agora, têm os réus/apelantes 

usufruído do imóvel, é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel (a 

ser aferido em liquidação de sentença) pelo período de fruição do bem, 

sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte dos os 

réus/apelados. (N.U 1004650-82.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 

31/01/2020) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO 

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO EM MORA – 

ESBULHO CARACTERIZADO - ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO – ARTIGO 

562 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – DISPENSÁVEL VERIFICAÇÃO DE 

BOA FÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Recurso 

conhecido e desprovido. 1. Comprovando a existência do comodato 

verbal, devidamente constituído em mora o comodatário, a recusa da 

entrega do imóvel constitui esbulho possessório, sujeito a reintegração de 

posse por determinação judicial em face de demonstração dos requisitos 

inerentes ao interdito possessório. 2. Não há como aferir compensação 

em face de possíveis benfeitorias introduzidas no imóvel pelo comodatário 

já que estas não restaram demonstradas, quer pela revelia da ré, quer 

porque em fase recursal, anotou tão somente pretensão genérica sem ao 

menos identificar quais foram estas benfeitorias. 3. Não há como albergar 

pretensão de isenção do pagamento do aluguel já que a questão da boa 

ou má fé é de somenos importância já que, no caso, o que deve ser feito 

é, a título de aluguel , pagar a comodatária ao comodante pelo período de 

utilização do imóvel, depois de sua constituição em mora. Se não 

contestado o valor, mantém-se inalterado o arbitrado pelo comodante, na 

perfeita identificação do determinado pelo Código Civil Brasileiro. 4. 

Vencido em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios. (N.U 

0015023-76.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) Todavia, malgrado o autor tenha 

apontado o valor que entende devido, qual seja R$ 900,00 (novecentos 

reais) mensais, durante o período do esbulho, tem-se que aludido valor foi 

indicado unilateralmente e não foram apresentados documentos que 

comprovem ser este o praticado no mercado, de modo que o montante da 

condenação da requerida ao pagamento de aluguéis deverá ser apurado 

em fase de liquidação de sentença, tendo como termo inicial o esbulho 

possessório, datado de 25.02.2019, e termo final a efetiva desocupação, 

efetivada em 26.06.2019, conforme certidão de ID 21175568. A corroborar 

com este entendimento: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - PERDA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO - COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PRIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO 

IMÓVEL - OCORRÊNCIA - PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE 

AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO - POSSIBILIDADE. 1- Na ação de 

reintegração de posse incumbe à parte autora comprovar o exercício da 

posse sobre o bem litigioso, o esbulho e a perda da posse, nos termos do 

art. 561 do Código de Processo Civil. 2- Comprovada a existência de todos 

os requisitos do art. 561 do CPC, a reintegração da posse é medida que se 

impõe. 3- Caracterizado o esbulho possessório, ficam os possuidores 

privados do direito de uso do bem, devendo ser imposto ao invasor a 

obrigação de indenizar por perdas e danos, que deve ser apurada em 

liquidação de sentença conforme valor locativo do imóvel no período. 

(TJ-MG - AC: 10027140129076001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de 

Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) Em face do 

exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o feito com 

resolução de mérito, para JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral e 

determinar: a) a reintegração de posse do autor sobre o imóvel urbano e 

semoventes descritos na inicial; b) a condenação da requerida ao 

pagamento de aluguéis durante o período do esbulho possessório, a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, tendo como termo inicial a 

data de 25.02.2019, correspondente ao dia posterior ao prazo final 

concedido para a desocupação do imóvel, e termo final a efetiva 

desocupação, ocorrida em 26.06.2019, conforme certidão de ID 21175568, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 01% 

(um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada aluguel até a data 

do efetivo pagamento. Determino que a requerida desocupe o imóvel 

urbano localizado na Rua G-6, nº 492, Setor G, Alta Floresta/MT, 

confirmando liminar deferida sob ID 19174413. Desnecessária a expedição 

de novo mandado de reintegração de posse do imóvel urbano, porquanto 

informado nos autos a desocupação (certidão de ID 21175568). 

Expeça-se mandado de reintegração de posse dos animais descritos na 

inicial, sendo 03 (três) cães da raça pug; 02 (dois) cães da raça bulldog 

francês; e 06 (seis) cães da raça chow chow, devendo ser contatada a 

parte autora para o cumprimento do ato, a fim de obter a localização dos 

animais e a identificação dos mesmos. Condeno a ré nas custas, 
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despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com supedâneo 

no art. 85, §2, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá 

obedecer o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida 

beneficiária da justiça gratuita, concedida neste ato. Neste ponto, rejeito a 

impugnação ao pedido de justiça gratuita ofertada pela parte autora, 

porquanto não apresentou qualquer elemento que desconstituísse a 

presunção de hipossuficiência alegada pela ré em contestação, não 

sendo suficiente para este desiderato estar representada por advogado 

particular, aliado ao fato de que o veículo de alto padrão citado na 

impugnação como de propriedade da requerida não se confirmou, vez 

que, em consulta ao sistema Infoseg, extrato anexo à decisão, 

verificou-se somente uma motocicleta, do ano de 2005, como de 

propriedade da requerida, razão pela qual subsiste a presunção de 

hipossuficiência. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta, 14 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004563-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI CORDEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004563-89.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GERCI CORDEIRO DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. GERCI CORDEIRO DE OLIVEIRA, 

qualificada nos autos, ajuizou ação de concessão de benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de 

urgência, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Aduz, em síntese, ser segurada da previdência social e que, após o 

preenchimento da carência, faz jus ao benefício pleiteado. Juntou 

documentos. Indeferida a tutela de urgência e designada perícia médica 

sob ID 18319312. Laudo pericial sob ID 22789307. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação, alegando, em suma, a ausência 

do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício 

pleiteado. Subsidiariamente, postula que, em havendo procedência, a data 

do início do benefício seja a do laudo pericial apresentado em juízo. Réplica 

sob ID 27649821. Em síntese, é o relatório. Decido. Procedo ao julgamento 

antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por ser 

desnecessária a produção de outras provas. O segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica a incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como o período de carência (art. 25, I, da Lei nº 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. Ao regulamentar a lei em apreço, 

enuncia o art. 43, caput, do Decreto nº 3.048/99: Art. 43. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida a CARÊNCIA exigida, quando for o caso, 

será devida ao SEGURADO que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado INCAPAZ PARA O TRABALHO E 

INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa 

condição. (destacou-se). Da análise dos mencionados preceptivos, 

verifica-se ser imprescindível a presença dos seguintes requisitos legais, 

necessários a ensejar a procedência do pedido inicial: a) qualidade de 

segurado; b) carência, se for o caso; c) incapacidade para o trabalho e 

insuscetibilidade de reabilitação. Em análise a documentação juntada aos 

autos, verifica-se que a qualidade de segurada da parte autora ficou 

devidamente demonstrada, conforme CNIS de ID 22855076, revelando a 

quantidade de contribuições e a carência necessárias à concessão do 

benefício vindicado. Outrossim, após perícia médica, também restou 

demonstrado nos autos que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que a incapacita permanentemente para atividades que demandem 

esforço físico, de acordo com a conclusão constante no laudo de ID 

22789307. Nessa linha intelectiva, muito embora a incapacidade seja 

parcial, isto é, somente para atividades que demandem esforço físico, não 

se pode ignorar a realidade do caso concreto, em que a autora é uma 

mulher com idade superior a 62 (sessenta e dois) anos, que concluiu 

somente o 1º ano do primário e que sempre trabalhou como 

doméstica/diarista e serviços gerais, evidenciando que, apesar da 

possibilidade de recolocação em outra atividade que não exija esforço 

físico, esta possibilidade é diminuta. Feitas essas considerações, presumir 

que a autora, que sempre laborou com doméstica/diarista e serviços 

gerais, conseguirá, de pronto, inserir-se no mercado de trabalho 

exercendo outra função, além de ignorar a realidade dos fatos, submeterá 

a requerente a situação de vulnerabilidade, diante da possibilidade de 

voltar a exercer a atividade que sempre exerceu, qual seja 

doméstica/serviços gerais, para fins de garantir a sua sobrevivência, 

cenário este que, salvo melhor juízo, poderá agravar o quadro clínico da 

autora. Destacando que a conclusão judicial não está adstrita ao que 

delineado no laudo pericial, entendo como improvável a reinserção da 

segurada no mercado de trabalho, ensejando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. Por entender oportuno, trago à baila: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

RURAL. REQUISITOS ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 

INCAPACIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. IDADE 

AVANÇADA E BAIXA INSTRUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. As 

conclusões trazidas no laudo pericial indicam a existência de incapacidade 

laboral da parte requerente para exercer suas atividades profissionais 

habituais. Embora tenha sido constatada incapacidade apenas parcial e 

permanente, não se mostra viável, ante a idade do requerente (sessenta e 

oito anos) e sua baixa instrução, a reabilitação para desempenhar outras 

atividades compatíveis com a sua limitação, mormente ante a informação 

de que a patologia observada encontra-se em fase evolutiva (fls. 120). 

Dessa forma, merece ser mantida a sentença de concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez ao requerente. 6. A DIB será a data do 

requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença. Não havendo requerimento, será a data da citação ou a 

data do laudo médico pericial, observando-se, em todos os casos, os 

limites do pedido autoral e da pretensão recursal. (...) (TRF-1 - AC: 

0 0 0 5 3 4 0 1 2 2 0 1 7 4 0 1 9 1 9 9 0 0 0 5 3 4 0 1 2 2 0 1 7 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: 10/07/2019). Quanto ao início da incapacidade, tem-se 

que o laudo pericial remete ao ano de 2017, razão pela qual a data do 

início do benefício deve ser a partir do requerimento administrativo, 

ocorrido em 18.08.2018 (ID 17964138 – pág. 26). Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PROVIDA. - A 

controvérsia do recurso cinge-se ao termo inicial da aposentadoria por 

invalidez, pois os requisitos para a concessão do benefício estão 

cumpridos e não foram discutidos nesta sede recursal - O colendo 

Superior Tribunal de Justiça passou a rechaçar a fixação da Data de Início 

do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, firmando entendimento no 

sentido de que a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o 

convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não 

para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou 

- Portanto, a aposentadoria por invalidez é devida desde a data do 

requerimento administrativo do benefício, conforme jurisprudência 

dominante. Precedentes do STJ - Apelação conhecida e provida. (TRF-3 - 

Ap: 00201355720184039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO 

ZACHARIAS, Data de Julgamento: 10/10/2018, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/10/2018) Apenas quando ausentes 

informações aptas a evidenciar a data da incapacidade o benefício há de 

ser deferido a partir do laudo pericial judicial, o que não é a hipótese. Da 

antecipação dos efeitos da tutela. Para a concessão da tutela de urgência 

prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, referido preceptivo 

estabelece que são requisitos necessários à sua concessão a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a probabilidade do direito 

invocado restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da 

documentação acostada à inicial, bem como das provas colhidas durante 

a instrução do processo. Ademais, encontra-se acostado aos autos o 

laudo pericial, atestando a incapacidade permanente da autora para o 

trabalho que demandem esforço físico, evidenciando a plausibilidade das 

alegações constantes da exordial. No que concerne ao requisito do perigo 
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de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua presença no 

fato de se tratar de verba de caráter alimentar, de quem está 

impossibilitada de trabalhar. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - 

INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE 

- VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO 

IRREPARÁVEL - COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO 

PROVIDO. Se o acervo probatório comprova que a doença que motivou o 

pagamento do auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do 

INSS, justifica-se a manutenção do pagamento, até que a dúvida seja 

dirimida na ação própria, tendo em vista o caráter alimentar do benefício 

previdenciário. A multa deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da 

medida já que a questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, 

DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 07/08/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012). Por 

conseguinte, foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, 

razão pela qual a concessão, em sede de tutela de urgência, é medida que 

se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora da aposentadoria por invalidez, desde o 

requerimento administrativo, ocorrido em 18.08.2018 (ID 17964138 - pág. 

26), julgando extinta a ação, com resolução de mérito. Ao INSS, por fim, 

cumpre submeter a parte autora a exames médico-periciais, na 

periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 

8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. 

Observo, contudo, que a cessação do benefício somente deverá ocorrer 

se ficar constatada uma mudança da situação fática, referente à 

incapacidade do requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento 

de decisão judicial. Deve ser compensado eventual pagamento de 

benefício que a autarquia ré já tenha feito. A título de tutela de urgência, 

determino que o benefício alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). A correção monetária deve ser aplicada 

desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros 

moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe 

são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

Novo CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do 

Novo Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância 

superior para reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004579-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON VEIGA DIAS (EXECUTADO)

JOAO VEIGA DIAS (EXECUTADO)

JUVENIRA AMELIA DIAS (EXECUTADO)

JOSE AMANCIO VEIGA (EXECUTADO)

ELIANA AMELIA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE VEIGA DIAS (EXECUTADO)

MANOEL DIAS DA VEIGA (EXECUTADO)

GERSON VEIGA DIAS (EXECUTADO)

LAERCIO VIEIRA DIAS (EXECUTADO)

CACILDA VEIGA DIAS GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004579-43.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOSE AMANCIO 

VEIGA, JUVENIRA AMELIA DIAS, GERSON VEIGA DIAS, MANOEL DIAS DA 

VEIGA, JOSE VEIGA DIAS, ELIANA AMELIA DIAS DA SILVA, JOAO VEIGA 

DIAS, EDILSON VEIGA DIAS, CACILDA VEIGA DIAS GOMES, LAERCIO 

VIEIRA DIAS Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial 

proposto por Banco do Brasil S.A em face de JOSE AMANCIO VEIGA e 

outros, visando o recebimento de uma dívida no valor de R$ 113.976,48. O 

exequente apresentou acordo extrajudicial sob ID 27520408. É o relatório 

necessário. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, 

atinentes ao pagamento do débito que ensejou o ajuizamento deste feito, 

estão devidamente regulares, não havendo qualquer empecilho à 

homologação. Em face do exposto, EXTINGO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo 

ajustado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus 

termos ser estritamente obedecidos pelas partes. Eventuais custas pelos 

executados. Devido à transação, há isenção de eventuais custas 

remanescentes, conforme preceitua o art. 90, §3º do CPC. Honorários nos 

termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diante 

da renúncia ao prazo recursal, arquive-se imediatamente. Alta Floresta, 14 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001697-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JAMIL FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA OAB - RJ152026 (ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

improce ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE 

ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001697-45.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS JAMIL FAYAD 

REQUERIDO: ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A Vistos, 

etc. Trata-se de ação cautelar para sustação de protesto e posterior ação 

de conhecimento própria (com danos morais e materiais), com pedido de 

tutela de urgência antecipada, ajuizada por MARCOS JAMIL FAYAD em 

face de ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA S/A, todos 

devidamente qualificados. Alega o autor, em síntese, que adquiriu 03 (três) 

touros do lote 81, 82 e 85, conforme nota fiscal eletrônica n. 8651, a 

serem pagos em parcelas mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) cada 

animal, com uma entrada de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada touro. 

Sustenta que efetuou o pagamento total da entrada de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais) e das parcelas de nº 17ª e posteriores. No entanto, a 

requerida deixou de enviar os boletos da 2ª a 16ª parcelas, por erro 

exclusivo dela. Informa que deixou de efetuar o pagamento das parcelas 

que venceram subsequentemente ao pagamento da entrada porque os 

boletos correspondentes às parcelas não foram enviado, todavia, a 

requerida protestou todas as parcelas, vencidas e vincendas, perfazendo 

o total de R$ 30.979,63 (trinta mil, novecentos e setenta e nove reais e 

sessenta e três centavos). Aduz que efetuou o pagamento das parcelas 

em atraso no total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ainda a 

parcela que venceu no 25/06/2017, no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais). Por tais razões, o autor pleiteia, em sede de tutela de urgência, a 

sustação do protesto, e, ao final, indenização pelos danos materiais e 

morais que alega ter experimentado. Tutela de urgência deferida sob ID 

8838613. Citada, a empresa requerida apresentou contestação sob ID 

18792764, aduzindo, em preliminar, ausência de interesse de agir. No 

mérito, requestou a improcedência da demanda, ao argumento de que agiu 

no exercício regular do direito. Réplica sob ID 21090702, reiterando os 

termos da inicial. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, tendo a 

parte autora quedado inerte. Em síntese, é o relatório. Decido. A questão 

controvertida prescinde da produção de outras provas, motivo pelo qual 
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passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada em contestação, porquanto o pagamento do 

débito pela parte autora não impede eventual procedência do pedido de 

indenização pelos danos experimentados, acaso constatada a 

irregularidade do protesto. O cerne da questão reside em aferir se a 

ausência do envio dos boletos para o pagamento das parcelas referente à 

aquisição dos semoventes descritos na inicial constitui fator idôneo a 

justificar o inadimplemento e, via de consequência, tornar ilícito o protesto 

levado a efeito pela parte requerida, a justificar a sustação e a imposição 

de indenização pelos alegados danos materiais e morais. Consoante se 

infere dos autos, a parte autora narra que efetuou o pagamento da 

entrada, correspondente à 1ª parcela, e depois quitou pontualmente as 

parcelas iniciadas pela 17ª, uma vez que a requerida deixou de enviar os 

boletos da 2ª a 16ª parcelas. Contudo, embora tenha restado 

incontroverso a ausência do encaminhamento dos boletos das 02ª a 16ª 

parcelas, ponto não contestado pela requerida, referido fato não impede e 

não impediu o autor de efetuar o pagamento das parcelas em atraso, é 

dizer, a parte autora tinha à disposição outros meios para efetuar os 

pagamentos das parcelas objurgadas, como o fez por meio de depósito 

bancário diretamente na conta da empresa credora, cujos dados eram 

conhecidos desde o vencimento da primeira parcela, adimplida por este 

meio, conforme se verifica do comprovante de fl. 16 (ID 8260632), datado 

de 03.12.2015. Ainda, antes de ajuizar a presente ação, a parte autora 

quitou as parcelas vencidas, como afirmado acima, mediante transferência 

bancária para conta da requerida/credora, conforme comprovante 

acostado sob ID 8260632 – fl. 20, evidenciando a existência de outros 

meios, que não o pagamento via boleto bancário, para adimplir 

pontualmente a obrigação firmada. Outrossim, o próprio autor juntou aos 

autos os dados da venda que apresentam o cronograma dos vencimentos 

das parcelas (ID 8260632 – fl. 14), ou seja, tinha ciência dos valores, das 

datas dos respectivos vencimentos e, da mesma forma, tinha os dados 

bancários da credora/requerida para efetuar os pagamentos, o que não 

ocorreu, não se revestindo de argumento válido para justificar o 

inadimplemento o fato de a credora ter deixado de encaminhar os boletos 

de pagamento, motivo pelo qual, diante do inadimplemento, tem-se como 

lícito o protesto efetivado pela empresa ré. Nessa linha, segundo a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “a 

omissão do envio dos boletos de cobrança não justifica a inadimplência, 

porquanto a obrigação de pagamento pertence ao devedor, sobretudo 

quando o mesmo tem ciência do valor e do dia do vencimento”, senão 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS – FALTA DE ENVIO DE BOLETO PARA 

PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA – INCLUSÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SÚMULA Nº 381 DO STJ – 

ANOTAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO. O envio de documento para o pagamento do 

débito – boleto ao consumidor é ônus que compete à empresa 

fornecedora de produtos, cuja ausência não exime, contudo, o devedor da 

obrigação de quitar o valor devido. A inserção do nome do devedor 

perante os órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do 

direito da empresa credora, ante a inadimplência da dívida, o que afasta a 

ocorrência de ato ilícito passível de indenização. Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. (Ap 67666/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, 

Publicado no DJE 28/07/2015) (TJ-MT - APL: 00014693320138110038 

67666/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 22/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/07/2015) Da mesma forma, assim posicionaram-se outros 

tribunais pátrios: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO 

DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1 - Na forma do art. 46 

da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e 

tempestivo. Pretensão de indenização por danos morais em razão de 

anotação nos cadastros de inadimplentes que o autor entende ser 

indevida. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou 

procedente o pedido. 2 - Responsabilidade civil. Danos morais. A 

indenização por danos morais, nos casos de inscrição nos cadastros de 

proteção ao crédito, exige a demonstração de que a cobrança efetuada é 

indevida. O autor entabulou acordo extrajudicial para quitação de dívida e 

inadimpliu as duas últimas parcelas, sob o argumento de não ter recebido 

os boletos correspondentes a elas. Todavia, na falta de envio do boleto 

para pagamento, deveria o autor ter realizado o pagamento através dos 

meios disponíveis, seja administrativo, seja judicialmente, com a ação 

cabível. É que a ausência de envio do boleto não exime o devedor da 

obrigação de adimplir o débito existente e exigível. Dessarte, considerando 

que a dívida não foi quitada, é devida a cobrança e a anotação dela 

decorrente (Acórdão n.1148167, 07071280720188070009, Relator: 

FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se reforma para julgar 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma 

do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC. (TJ-DF 

07093506320188070003 DF 0709350-63.2018.8.07.0003, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/03/2019, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 08/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO 

INOMINADO. DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO EM RAZÃO DA FALTA DE 

ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE O CONSORCIADO BUSCOU OUTROS MEIOS PARA 

PAGAR AS PARCELAS DEVIDAS. MERO NÃO ENVIO DE BOLETOS QUE 

NÃO EXIME A PARTE DE HONRAR SUA OBRIGAÇÃO. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RELATIVO À FALTA DE ENVIO DOS 

BOLETOS QUE PODERIA SER RESOLVIDO PELO CONSUMIDOR DE 

OUTRAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALORES PAGOS 

ANTES DA DESISTÊNCIA QUE SÓ PODEM SER DEVOLVIDOS 30 (TRINTA) 

DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES. DOCUMENTO 

JUNTADO PELO PRÓPRIO AUTOR QUE INDICA A PRÉVISÃO DE 

ENCERRAMENTO DO GRUPO COMO SENDO EM 09/2017. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ante o exposto, esta 2ª Turma 

Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao 

recurso de ANTONIO CELSO CARDOSO, julgar pelo (a) Com Resolução do 

Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto (TJ-PR - RI: 

000769787201681600350 PR 0007697-87.2016.8.16.0035/0 (Acórdão), 

Relator: Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 13/02/2017, 2Âª 

Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 20/02/2017) Dessa forma, 

comprovado o inadimplemento, fato este confessado pelo autor, não 

obstante a ausência do envio boletos bancários, reputo lícito o protesto 

efetivado pela empresa requerida, uma vez que a parte autora/devedora 

tinha outras formas de proceder ao regular pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas, mas assim não o fez, razão pela qual a 

improcedência da demanda é medida que se impõe. Sem delongas, não 

havendo ato ilícito, não há falar em indenização por danos materiais ou 

morais. Por fim, não obstante a requerida postular o reconhecimento da 

litigância de má-fé pela parte contrária e a consequente condenação nos 

moldes do que preceitua o art. 81 do Código de Processo Civil, entendo 

que a pretensão não deve prosperar. Da análise dos autos, verifico que 

seu procedimento se situou dentro da normalidade processual, tendo a 

parte autora apenas se utilizado do seu direito de ação, o qual é 

constitucionalmente reconhecido. A caracterização da litigância de má-fé 

está condicionada à prática de ato previsto no rol taxativo do art. 80 do 

Código de Processo Civil, e deve ficar clara a intenção das partes em 

querer causar dano processual ou material à outra, o que não se 

verificou. Nesse diapasão, vislumbro incabível a aplicação da multa 

prevista no art. 81 do CPC ao caso vertente, por falta de substrato jurídico. 

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos autorais. Revogo a liminar 

concedida sob ID 8838613, devendo-se restituir ao autor o valor recolhido 

a título de caução, acaso pendente. Condeno a autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% sobra o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do 

CPC. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. PRIC. Alta Floresta, 15 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003857-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE VIANA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003857-09.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA DIRCE VIANA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DIRCE VIANA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Alega que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 2.449,70 (dois 

mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), decorrente 

da diferença apurada pela empresa requerida nas faturas de energia no 

período de 11/2016 a 09/2017, vez que detectada irregularidade na 

unidade consumidora, que registrava utilização inferior ao efetivamente 

consumido. Assevera que a notificação foi encaminhada depois de 

escoado o prazo para apresentação da defesa, entretanto, afirma que 

esta foi apresentada de próprio punho em 30.11.2017, mas não houve 

acordo junto à empresa ré na via administrativa. Prossegue relatando que 

não detém conhecimento técnico para saber se o relógio de energia 

estava ou não com defeito, cabendo à requerida, através do funcionário 

que fazia a leitura mensal, verificar se havia irregularidade no medidor e 

providenciar o conserto, pelo que requer a declaração de inexistência de 

débito e, em sede de antecipação de tutela, a abstenção do corte de 

energia e de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. 

Deferimento do pedido de tutela de urgência às fls. 41/45 (ID 16211559). 

Em contestação ofertada sob ID 18315990, a demandada alegou que foi 

realizada perícia no medidor, onde foi constatada a irregularidade, 

consistente no desvio de energia elétrica, não havendo que se falar em 

ocorrência de dano moral ou inexistência de débito, motivo pelo qual 

requereu a improcedência dos pedidos. Réplica sob ID 18975134, 

reiterando os termos da inicial. Devidamente intimadas para especificarem 

as provas que pretendiam produzir, a autora requestou perícia técnica do 

medidor de energia e depoimento pessoal da representante da requerida, 

esta, por sua vez, requereu o depoimento pessoal daquela. Em síntese, é 

o relatório. Decido. Inicialmente, analisando o acervo probatório formado 

nos autos, reputo desnecessária a produção de outras provas, porquanto 

os elementos até então coligidos são suficientes para o deslinde da ação 

e convencimento deste magistrado, motivo pelo qual, nos termos do art. 

370, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de produção de provas e, 

nos termos do art. 355, I, do mesmo diploma legal, procedo ao julgamento 

antecipado da lide, ressaltando que abordarei a desnecessidade da 

perícia mais adiante. Outrossim, não se nega que a relação estabelecida 

entre as partes é de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa 

do Consumidor, com todas suas regras e princípios norteadores. Assim, 

ante a verossimilhança das alegações autorais, aplico a inversão do ônus 

da prova, com fulcro no art. 6º, VIII do supracitado diploma legal. Diante da 

alegada inversão, que nada mais é do que técnica de julgamento, incumbe 

à empresa ré provar a veracidade de suas alegações, seja na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo, consistente em inexigibilidade do débito, a parte autora não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Ademais, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento. A requerida tem o ônus de provar 

aquilo que é apto dentro de sua realidade. Nesse quadro, de fato, caberia 

à requerida comprovar a existência de alteração no medidor, de forma a 

justificar a imposição de fatura de recuperação, o que restou demonstrado 

nos autos, senão vejamos. Conforme histórico de consumo acostado aos 

autos pela requerida à fl. 214 (ID 18381668), percebe-se nitidamente que o 

consumo no período de 11/2016 a 09/2017, momento em que foi realizada 

a vistoria, são incompatíveis com o consumo registrado anteriormente, 

denotando-se uma queda brusca no consumo de energia, aparentemente 

sem qualquer justificativa plausível para tanto. Isso porque, mediante 

simples cálculo aritmético, infere-se que a média de consumo de energia 

dos onze meses de recuperação (11/2016 a 09/2017) perfaz 

aproximadamente 204 Kwh, ao passo que a média de consumo de energia 

dos onze meses imediatamente anteriores (12/2015 a 10/2016) atinge o 

montante de 410 Kwh, portanto, verifica-se que houve uma queda 

aproximada de 50% (cinquenta por cento) do consumo, o que causa 

estranheza, à míngua de alteração do contexto fático que justificasse 

referida diminuição abrupta. Saliente-se que os funcionários da 

concessionária ré constataram na inspeção realizada a irregularidade 

apontada, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção de fls. 206/207 (ID 

18381665) e arquivos fotográficos do medidor adulterado sob fls. 208/212 

(ID 18381667), ratificando a existência de fraude no medidor, com o fito de 

registrar consumo inferior ao realmente utilizado, beneficiando-se com 

pagamento a menor, principalmente quando observamos as médias 

aritméticas de consumo apresentadas. De outro modo, aludido termo de 

inspeção encontra-se assinado por dois funcionários da requerida e por 

uma testemunha, consignando que referido termo foi deixado na caixa de 

correios da autora, haja vista que estava ausente no momento da vistoria. 

Ainda, a requerida comprovou o envio de notificação ao endereço da 

autora, no dia 24.10.2017, oportunizando a apresentação de recurso, 

consoante documento carreado à fl. 213 (ID 183381668), pelo que não há 

falar em cerceamento de defesa na seara administrativa a macular a 

aplicação da fatura de recuperação de consumo. Nesse passo, restou 

comprovado que, sem qualquer justificativa, a média de consumo de 

energia elétrica no período em que foi apontada a irregularidade caiu 

drasticamente, não havendo falar, portanto, em ausência de desvio, 

tampouco em cobrança indevida da fatura. Assim, mostra-se razoável que 

a Concessionária de Energia gere uma fatura de “recuperação de 

consumo”, baseado no consumo médio anterior ao período objurgado, 

exigindo seu pagamento, já que manifestamente comprovada a existência 

de desvio, com a diminuição abrupta de consumo. Nesta esteira, colaciono 

o entendimento jurisprudencial: EMENTA RECURSOS INOMINADOS – 

ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI 

QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS – COBRANÇA DEVIDA – 

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E 

PROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico, 

atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento 

nas faturas posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se 

legítima e devida. RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO PROVIMENTO. 

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE. (N.U 

1006283-33.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, 

Publicado no DJE 18/03/2020) Desta forma, restando comprovada a 

existência de desvio, não há falar em cobrança indevida de fatura de 

recuperação e muito menos em inexigibilidade do débito. Logo, levando-se 

em consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento 

de legalidade e exigibilidade da aplicação da fatura de recuperação, no 

valor de R$ 2.449,70 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e 

setenta centavos), já que mantém consonância com a média de consumo 

apurada previamente à irregularidade. No que tange à alegada 

necessidade da perícia, tendo a concessionária ré observado e procedido 

conforme o disposto no art. 129, § 1º, II, da Resolução 414/2010 da 

ANEEL[1], constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há falar 

em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de 

perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por 

profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as 

irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente 

quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA 

INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - 

COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Demonstrada a irregularidade no medidor 

de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente 

assinado, é legítima a cobrança de fatura eventual. 2- Hipótese em que é 
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desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que 

se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da 

energia antes do sistema de medição. 3- Comprovada a regularidade da 

cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. 4- Recurso conhecido e não provido. (N.U 

1011570-45.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2019, Publicado no 

DJE 10/10/2019) Na hipótese dos autos, a adulteração externa foi 

comprovada por arquivo fotográfico registrado às fls. 208/212 (ID 

18381667), constando no termo de inspeção que o desvio de energia foi 

realizado no “ramal de entrada”, portanto visível, sendo desnecessária, 

neste caso, a submissão do medidor à perícia judicial ou administrativa. Em 

arremate e sem delongas, não havendo cobrança indevida, não há falar 

em dano moral. Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial. 

Revogo os efeitos da antecipação da tutela deferida às fls. 41/45 (ID 

16211559). Condeno a autora nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja 

execução deverá observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a 

vencida beneficiária da justiça gratuita. Escoado o prazo recursal, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s .  P R I C .  [ 1 ] 

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf Alta Floresta, 14 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003466-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

ITAU UNIBANCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003466-54.2018.8.11.0007 

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S/A, ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução Fiscal opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A em face da execução 

movida pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, que visa à anulação da 

multa aplicada pelo PROCON nos processo administrativo n.º 

0116-0001.759-0, que deu azo à certidão de dívida ativa n.º 219/2017, que 

alicerça o feito executivo em apenso, no valor total de R$ 9.065,70 (nove 

mil e sessenta e cinco reais e setenta centavos). Alega que não há 

conduta ilegal ou abusiva de sua parte que justifique a imposição de tal 

penalidade, tendo em vista que ato objurgado foi gerado pela conduta de 

outra empresa, sem vínculo com a embargante. Argumenta que as multas 

foram aplicadas sem observância das normas do Código de Defesa do 

Consumidor e da legislação que regulamenta o processo administrativo. 

Ao final, pediu o cancelamento da referida multa. Recebidos os embargos 

com efeito suspensivo às fls. 163/164 (ID 16545927). Intimado, o 

embargado apresentou impugnação às fls. 169/176 (ID 17795526). Réplica 

às fls. 303/307 (ID 22752674). É a síntese. Decido. Por entender que a 

controvérsia pode ser dirimida mediante análise das provas documentais 

já acostadas aos autos, procedo ao julgamento imediato do feito, nos 

termos do parágrafo único, do art. 17, da LEF[1]. Passo a decidir acerca 

da questão central de que trata o feito, relativa à imputação de multa pelo 

município embargado à parte embargante, por meio das decisões 

administrativas proferidas no bojo do processo administrativo n.º 

0116-0001.759-0. Pois bem, em análise aos autos, conforme carta de 

informações preliminares às fls. 46/50 (ID 15581688), a reclamação do 

consumidor Flavio dos Santos Sardinha consistia no desconto indevido de 

uma mensalidade de plano de telefonia da OI S/A diretamente no cartão de 

crédito administrado pela embargante, e que, apesar de ter acionado as 

reclamadas administrativamente para providenciar o cancelamento das 

cobranças, o banco permaneceu inerte. À fl. 49 (ID 15581688) consta a 

fatura do cartão de crédito mantido junto ao embargante com o débito do 

valor contestado. Devidamente notificada (ID 15581688), a parte 

embargante não apresentou manifestação sobre a reclamação do 

consumidor, motivo pelo qual foi designada audiência de conciliação pelo 

Procon, conforme nova notificação acostada sob ID 15581688 – fl. 59, 

devidamente encaminhada e recebida pelo banco embargante em 

25.07.2016 (ID 15581688 – fl. 60). À fl. 108 (ID 15582041) ficou registrado 

que o embargante não compareceu à audiência designada no feito 

administrativo, tampouco justificou sua ausência, ensejando a notificação 

de fl. 109 (ID 15582041), encaminha e recebida pelo embargante em 

08.09.2016 (ID 15582041 – fl. 110), para apresentar impugnação ao 

processo administrativo e prestar informações quanto ao seu faturamento, 

todavia, quedou-se novamente inerte, conforme certidão de DI 15582041 

(fl. 112). Então, às fls. 114/116 (ID 15582041) foi proferida decisão 

administrativa que entendeu pela aplicação de multa devido ao não 

comparecimento da empresa reclamada (embargante) à audiência e por 

não prestar informações acerca de seus rendimentos anuais. Por tais 

razões, a autoridade administrativa fixou a multa em R$ 9.065,70 (nove mil 

e sessenta e cinco reais e setenta centavos), que não foi impugnada na 

via administrativa depois de expedida a notificação para pagamento (ID 

15582041 – fl. 129). Diante deste relato, dessume-se que a autoridade 

administrativa, que integra a parte embargada, promoveu o deslinde de 

procedimento com lisura formal, permeado pelo contraditório e pela ampla 

defesa, que respeitou a pluralidade de instâncias e a publicidade de seus 

atos. A decisão administrativa, por sua vez, foi devidamente motivada e 

baseou-se em disposições do Código de Defesa do Consumidor e do 

Decreto Federal n.º 2.181 de 20 de março de 1.997. Acerca da multa, o 

importe da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que 

dispõe: “Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 

21.5.1993) Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.” 

Nesse passo, a UFIR foi extinta pela Medida Provisória n.º 2095-76, 

c o n f o r m e  a p o n t a d o  n o  s í t i o  d a  R e c e i t a  F e d e r a l 

(http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcela

mentos/valor-da-ufir). Contudo, como último valor de referência, uma UFIR 

correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos) no ano 

de 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando 

que a penalidade está dentro do patamar de 200 (duzentos) e a 3.000.000 

(três milhões) de UFIR. Em complemento, a sanção deve considerar 

critérios objetivos referentes à natureza da(s) conduta(s) do fornecedor e 

relacioná-las com a receita bruta mensal da empresa, bem como causas 

agravantes e atenuantes previstas no Código de Defesa do Consumidor 

(art. 57). Nesta linha intelectiva, demonstra-se proporcional e razoável o 

valor de R$ 9.065,70, vez que houve ofensa aos deveres estipulados nos 

§2º, do art. 33, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, e do art. 55, 

§4º¸do CDC, “ipsis litteris”: “Art. 33. As práticas infrativas às normas de 

proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo 

administrativo, que terá início mediante: I - ato, por escrito, da autoridade 

competente; I - lavratura de auto de infração; III - reclamação. § 1º 

Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a 

autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, 

requisitar dos fornecedores informações sobre as questões investigados, 

resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 55 

da Lei nº 8.078, de 1990. § 2º A recusa à prestação das informações ou o 

desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC 

caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, 

ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a 

imediata cessação da prática, além da imposição das sanções 

administrativas e civis cabíveis.” “Art. 55. A União, os Estados e o Distrito 

Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação 

administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, 

distribuição e consumo de produtos e serviços. (...) 4° Os órgãos oficiais 

poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de 

desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do 

consumidor, resguardado o segredo industrial.” Diz-se proporcional e 

razoável porque, posteriormente, no dia 30/10/2017, foi publicado o 

Decreto n.º 1.238 (https://www.iomat.mt.gov.br/), que traçou parâmetros 

para a fixação dos valores das multas pelo Procon. A partir de tais 
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referências, estabeleceu-se: “Art. 18. A pena-base será apurada com 

base nos fatores indicados no art. 13 deste Decreto (natureza da 

infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator), 

observando-se a seguinte fórmula: [(REC/12) x 0,01 x NAT x VAN] + PE = 

MULTA-BASE REC = Receita bruta PE = Fator fixo de cálculo, definido pelo 

Porte econômico do fornecedor NAT = Natureza da infração VAN = 

Vantagem § 1º O porte econômico do fornecedor (PE) será determinado 

em razão de seu faturamento bruto, obedecendo-se à classificação 

adotada pelo Fisco (micro - até R$ 240.000,00; pequeno - de R$ 

240.001,00 a R$ 2.400.000,00; médio - de R$ 2.400.001,00 a R$ 

12.000.000,00; e grande - acima de R$ 12.000.001,00) e atribuindo-se a 

cada uma delas um fator fixo de cálculo, a saber: a) Micro - fator 220; b) 

Pequeno - fator 440; c) Médio - fator 1000; d) Grande - fator 5000; § 2º O 

fator de cálculo referente à natureza da infração (NAT) será o 

correspondente ao do grupo em que a infração estiver classificada: Grupo 

NAT I - 1; II - 2; III - 3; IV - 4. § 3º Em relação à vantagem, serão utilizados 

dois fatores de cálculo: Vantagem não apurada ou não auferida - fator 1; 

Vantagem auferida - fator 2 § 4º Nos casos em que a fórmula de cálculo 

identificada no caput deste artigo gerar multa em valor inferior ou superior 

aos limites definidos pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalecerão 

os limites da lei. Art. 19. As circunstâncias agravantes e atenuantes 

estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal 

nº 2.181, de 20.03.1997, implicam aumento ou diminuição de pena de um 

sexto à metade, calculados sobre a pena-base, respeitados sempre os 

limites mínimo e máximo do valor da multa, observada a proporcionalidade 

em razão do número de atenuantes e agravantes. Art. 20. Considera-se 

reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às 

normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa 

irrecorrível. Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a 

sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e 

aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a 

5 (cinco) anos. Art. 21. Os cálculos necessários à aplicação das multas 

serão realizados por planilha eletrônica mensal a ser divulgada pelo 

PROCONMT.” Nesta sistemática, o faturamento bruto da empresa não pôde 

ser apurado, pois não foi entregue ao Procon o Demonstrativo de 

Resultado do Exercício ou faturamento bruto do último trimestre, como já 

mencionado, impondo-se a aplicação da norma do §1º do art. 16: “Art. 16. 

A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita 

mensal média. § 1º Para o cálculo da receita média será considerada 

receita bruta obtida pelo infrator no exercício imediatamente anterior ao da 

infração, podendo ser estimada ou arbitrada na hipótese de falta ou 

inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator. (...).” Diante da 

ausência de comprovação dos rendimentos brutos e considerando que a 

embargante consiste em uma das maiores empresas de nosso país, 

hipoteticamente, sua renda poderia ser fixada como por econômico 

grande, com faturamento maior que R$ 12.000.001,00 (doze milhões e um 

reais), com enquadramento no inciso IV, §1º, do art. 18, do Decreto 

Estadual. Assim, com uso da tabela mencionada no art. 21, acessível no 

s i t e  d o  P r o c o n - M T  ( h t t p : / / w w w . p r o c o n . m t . g o v . b r /

-/8548379-calculo-de-multa), constata-se que apenas uma penalidade nos 

dias atuais corresponderia ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

sem considerar concurso de infrações, a ocorrência de circunstâncias 

agravantes ou atenuantes. Prosseguindo e voltando os olhos para o 

direito material em debate, especificamente sobre a ausência do 

fornecedor quando convocado para comparecer em audiência junto a 

órgão do SNDC, assenta a jurisprudência de nosso Estado: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO 

ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO 

COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - 

CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR 

ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O não 

comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do 

consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação 

de multa pelo Procon, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 

1997. O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e 

contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não há 

afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da 

penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e 

justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da 

legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da 

motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos 

que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 

Recurso desprovido. (TJ-MT - APL: 000625803201581100071563082017 

MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 29/10/2018). APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA 

ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA 

PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE 

MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA 

— ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO 

CONSTATAÇÃO. O não comparecimento à audiência para prestar 

esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo 

PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. Não 

se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de 

defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 

56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não 

provido. (TJ-MT - APL: 00107308620088110041 53874/2014, Relator: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/03/2016, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2016). Por derradeiro, não há 

falar em cerceamento de defesa no procedimento administrativo, haja vista 

que foi oportunizada à embargante a manifestação em todos os atos 

praticados, no entanto, apesar de notificada, nunca respondeu. Em 

conclusão, devido às infrações mencionadas (não comparecimento à 

audiência no órgão de defesa e não prestação de informações acerca de 

seus rendimentos), por si só, bastou para a aplicação de sanção pelo 

PROCON. Destarte, com convicção, reputo que o processo administrativo 

n.º 0116-0001.759-0 não merece qualquer retoque, seja em seu aspecto 

procedimental ou em decorrência do direito material que alicerçou a multa 

imposta pelo PROCON. Logo, igualmente deve vigorar a certidão de dívida 

ativa (CDA n.º 219/2017), em consonância com a jurisprudência e 

ordenamento jurídico pátrios. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, julgo improcedentes os presentes embargos e extingo o feito, com 

resolução do mérito. Em consequência, revogo a decisão que suspendeu 

a tramitação do feito executivo. Condeno a embargante nas custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia aos autos em 

apenso. Dessa forma, caso nada seja requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, após o trânsito, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes. PRIC. [1] 

Art. 17 - Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para 

impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, 

audiência de instrução e julgamento. Parágrafo Único - Não se realizará 

audiência, se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que 

o Juiz proferirá a sentença no prazo de 30 (trinta) dias. Alta Floresta, 15 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003038-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003038-72.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PAULO COSTA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

PAULO COSTA. Entendendo como documento imprescindível à propositura 

da demanda a comprovação da mora, determinou-se à parte autora que 

emendasse a petição inicial e carreasse referido comprovante. Contudo, 
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apesar de intimada, a parte autora não emendou a inicial, apresentando 

três sucessivos pedidos de dilação de prazo. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Considerando que a parte autora foi devidamente 

intimada para emendar a inicial e comprovar a mora do devedor pela 

decisão proferida em 07/11/2018, e, passados mais de quinze meses, não 

apresentou motivo que justifique o não atendimento da ordem, não 

sanando a falta de pressuposto essencial para a constituição e o 

desenvolvimento válido e regular desta demanda, o indeferimento do novo 

pedido de suspensão dos autos e, por conseguinte, o indeferimento da 

petição inicial. Ante o exposto, com lastro no parágrafo único do art. 321 e 

no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por ausência 

de pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento válido 

e regular do processo, qual seja, a comprovação da mora do devedor, nos 

termos da Súmula 72, do STJ[1]. Sem custas e honorários advocatícios. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito [1] “A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000525-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES BATISTA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000525-68.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ERONILDES BATISTA CRUZ EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Diante dos depósitos de 

IDs 30914298 e 30914299, expeça-se alvará de levantamento do crédito 

principal em nome da parte autora (ID em conta indicada sob ID 22555873, 

observando que devem ser destacados os honorários contratuais de 30% 

(ID 22555877). Logo, quanto aos honorários sucumbenciais (ID 30914298) 

e contratuais, expeça-se alvará de levantamento em nome do causídico da 

parte autora, em conta indicada sob ID 22555873. Desta forma, haja vista 

o adimplemento da obrigação, extingo a execução pelo pagamento, na 

forma do art. 924, II, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002335-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE SOUSA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002335-10.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): PATRICIA PEREIRA DE SOUSA GOMES REU: CAB ALTA 

FLORESTA LTDA Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito proposta por PATRICIA PEREIRA DE SOUSA em face de CAB 

ALTA FLORESTA, almejando, na verdade, a revisão de faturas de 

serviços de fornecimento de água, esgoto e saneamento referentes aos 

meses de março, abril e maio de 2019, e indenização por danos morais no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Durante audiência de conciliação, 

as partes celebraram acordo, pondo fim à controvérsia (ID 21497539). É o 

relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se que as 

avenças, atinentes à revisão dos débitos que ensejaram o ajuizamento 

deste feito e do processo n. 1000660-12.2019.8.11.0007, assim como a 

indenização por danos morais, estão devidamente regulares, não havendo 

qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, EXTINGO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente obedecidos pelas 

partes. Custas iniciais serão rateadas. Devido à transação, há isenção de 

eventuais custas remanescentes, conforme preceitua o art. 90, §3º do 

CPC. A parte que cabe à autora ficará com a exigibilidade suspensa, 

devido à concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC). Cada 

parte arcara com as despesas de seus patronos. Expeça-se alvará de 

levantamento das quantias nestes autos e nos autos n. 

1000660-12.2019.8.11.0007 em favor da requerida, que deverá ser 

intimada para apresentar seus dados bancários em até cinco dias, caso 

não constem esses dados nos autos. Anexe-se cópia do termo de acordo 

de ID 21497539 aos autos n. 1000660-12.2019.8.11.0007, se não estiver 

contido naqueles fólios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpridas as 

determinações e havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003461-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE DARIENSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003461-66.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado 

com resolução de mérito. Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, requisite-se a transferência de eventuais valores depositados 

nos autos para conta judicial e proceda-se o necessário para a liberação 

em favor da Procuradora do respectivo Município, a qual deverá ser 

intimada para indicar os dados bancários. Isento de custas. Intimem-se 

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 14 de 

abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003161-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

LASPRO CONSULTORES LTDA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, na figura de seu 

patrono, para, em 15 dias, manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000871-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LAURETH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 
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sob Id 31267811; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor 

do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001776-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAHIRO ONO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AGOSTINHO FRANCA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial 

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE ARAUJO DE MATOS 35396974893 (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

Setembro de 2019, às 13:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LINDOLFO SANDMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GOMES RIBEIRO OAB - MT25995/O-N (ADVOGADO(A))

ANDERSON PAULO ROSSI OAB - MT26661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

30385391, são tempestivos. Certifico que procedo a intimação da parte 

embargada, para no prazo de 05 dias, manifestar sobre os embargos de 

declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010385-42.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GRECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANHET (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro teor da juntada 

dos documentos - ID nº 31248050, para no prazo de 05 dias, manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON APARECIDO NAZARE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000582-23.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DANIEL DIAS DOS SANTOS 

EXECUTADO: WILSON APARECIDO NAZARE Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório (um real e doze 

centavos), cujo desbloqueio já foi ordenado. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de maio de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000778-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Estado de Mato Grosso, para no 

prazo de 60 dias, quitar a requisição de pequeno valor - RPV. Certifico 

ainda que a decisão que determina a expedição da RPV - ID nº 31141704, 

acompanhada do cálculo atualizado - ID nº 31248066, valerá como ofício 

requisitório de pequeno valor, nos termos do artigo 6º do Provimento nº 

20/2020 do Conselho da Magistratura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005037-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

Janeiro de 2020, às 14:00horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005037-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005037-26.2019.8.11.0007 REQUERENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME REQUERIDO: BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA 

GOMES Vistos. Tendo em vista o fechamento temporário do Fórum e a 

consequente suspensão das audiências em decorrência da pandemia do 

COVID-19, salvo nos casos urgentes em que o ato pode ser realizado por 

videoconferência ou outra ferramenta digital, nos termos das Portarias 

Conjuntas nº 249/2020-TJMT e nº 282/2020-TJMT, CANCELO a audiência 

de conciliação. Oportunamente, DESIGNE-SE nova data para realização do 

ato. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 24 de 730



Processo Número: 1000069-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MILANES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000069-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO 

MILANES JUNIOR EXECUTADO: HAMILTON VIEIRA DA SILVA Vistos. 

Analisando detidamente o presente processo, verifico que não foi tentada 

a intimação do executado no último endereço no qual foi localizado pelo Sr. 

Oficial de Justiça. Assim, reitere-se o cumprimento das decisões 

constantes nos Ids. 16988500 e 19804863, devendo constar no mandado 

de intimação o endereço e telefones descritos no expediente acostado no 

Id. 17741127. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

cumprimento das obrigações de fazer e de pagar, devendo o exequente, 

se for o caso, juntar o cálculo atualizado do débito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004117-52.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA 

CONDE COSTA REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos. 

INTIME-SE a parte recorrente para comprovar a hipossuficiência 

financeira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Tal medida 

encontra respaldo no Enunciado nº 116 do FONAJE, a seguir transcrito: “O 

Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)”. Não 

cumprida a determinação acima, deverá o recorrente, no mesmo prazo, 

efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002533-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002533-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ MASLAWSKI 

- ME EXECUTADO: ELOISA DO NASCIMENTO Vistos. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retificar o cálculo do débito, 

devendo excluir os valores inerentes a juros compensatórios, bem como 

atualizar o saldo devedor de acordo com o título judicial exequendo, com 

incidência de correção monetária e juros de mora. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001579-98.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSEFA MARIA 

DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

concorda com o valor depositado, bem como informa a conta para 

transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, desde que tenha poder expresso para receber no instrumento de 

procuração. Intime-se. Após, arquive-se, com as formalidades de praxe. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BASTOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001777-04.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ELAINE BASTOS 

DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002941-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILDA AZEVEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

VALDINEIA APARECIDA PERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002941-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDNILDA 

AZEVEDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VALDINEIA APARECIDA PERES, 

FRANCISCO SILVA FERNANDES Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a 
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distribuição da ação. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 08 DE JUNHO DE 2020 às 13h30min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVERDI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001779-71.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:COMERCIAL 

ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO PASSIVO: ROGERIO 

LAVERDI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000985-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002498-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID 29104025, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que o Estado é isento do preparo de 

recurso interposto, nos termos do artigo 1007, § 1º do Código de 

Processo Civil. Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro 

teor do recurso, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005603-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONACI VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005603-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IVONACI VIEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. Em análise aos 

autos eletrônicos, verifica-se que as partes requerem a juntada de termo 

aditivo, no que tange a conta bancária para depósito e cumprimento do 

acordo entabulado. Em interpretação analógica e considerando que não há 

óbice à homologação do acordo mesmo após a prolação da sentença, sem 

que isto represente ofensa à coisa julgada, defiro o pedido de Id nº 

30089374, devendo a alteração pleiteada fazer parte integrante do acordo 

anteriormente formulado. Neste sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus efeitos, independentemente 

de o processo já ter sido sentenciado. Inexistência de afronta aos artigos 

463 e 471 do CPC . Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70065023780, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos 

Santos Mottecy, Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado 

entre as partes (Id nº 31980368) e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 27 de junho de 2017, às 16:h40min. Alta Floresta/MT, 22 de maio 

de 2017. LAIANDRA VIANA LEITE DE OLIVEIRA Estagiária Voluntária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000883-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AUGUSTO CARVALHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000883-28.2020.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO 

AUGUSTO CARVALHO DOS ANJOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Recebo a 

petição inicial, eis que devidamente emendada. Trata-se de ação movida 

em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV 

com pedido de antecipação de tutela, objetivando a suspensão dos 

descontos da contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional de 

função gratificada. Narra a parte autora que os requeridos efetuaram e 

continuam efetuando de forma indevida descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de função gratificada recebido pelo 

requerente. Afirma ainda que as verbas recebidas a título de adicional de 

função comissionada e dedicação de regime integral, por terem natureza 

jurídica indenizatória, não podem ser consideradas como salário em 

sentido estrito, tampouco seu pagamento enseja a obrigação tributária. 

Destaca que a contribuição deve incidir somente sobre a remuneração 

mensal salário/subsídio, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 

50/1998 (Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica 

de Mato Grosso), não devendo incidir sobre verbas que não serão 

convertidas em benefício do requerente, quando da sua aposentadoria. 

Pois bem. O artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na segunda 

hipótese será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações 

de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, 

conforme dicção do artigo 311, inciso II, do CPC. Como é cediço, o STF em 

julgamento com repercussão geral fixou a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” – RE 

593068/SC. Com efeito, a tese firmada pela Corte Superior se amolda ao 

caso concreto, tendo a requerente comprovado documentalmente os 

descontos de contribuição previdenciária efetuados sobre a função 

gratificada. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial Supremo 

Tribunal Federal: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(Ministro Luís Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 

Santa Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE 

nº 56, divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – 

REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – 

DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 

DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 

ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO – VERBA 

NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE 

FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO 

INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO 

ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO. Juízo de retratação positivo para fins de 

adequação do acórdão proferido pela Turma Recursal Única em 

conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do TEMA 163.Não incide CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do 

SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de férias, serviços extraordinários, 

ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de insalubridade, precedentes do 

STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar a 

SUSPENSÃO do desconto de contribuição previdenciária sobre o adicional 

de função gratificada da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

INTIMEM-SE os requeridos da presente decisão. CITEM-SE os réus, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001137-98.2020.8.11.0007 REQUERENTE: PEDREIRA 

PALLUS LTDA REQUERIDO: SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA 

Vistos. Proceda-se o cadastro da requerida CLARO S.A no polo passivo 

da presente ação. Cuida-se da análise de pedido de tutela provisória de 

urgência formulado pelo autor, pretendendo que a requerida promova a 

extinção do contrato que alega não ter solicitado. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o parcial deferimento do pedido liminar. Com efeito, a verossimilhança 

da alegação está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. O 

perigo da demora, de igual modo, é evidente, pois a manutenção das 

cobranças indevidas no nome da parte autora poderá gerar prejuízos 

financeiros, privando o requerente de gerenciar de maneira adequada 

seus gastos mensais. Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, 

caso seja determinada a suspensão do contrato, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de 

que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina a 

suspensão dos descontos. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE COBRANÇA PELO BANCO – INDÍCIOS DE 

FRAUDE – RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – 

REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de 
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urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Havendo indícios de fraude relativos à contratação de cartão 

de crédito, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar 

tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua 

contratação. A eventual contratação de empréstimo por terceiros, por 

meio da utilização de documentos falsos, não afasta a responsabilidade 

da empresa demandada, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio. 

Tratando-se de medida reversível, presentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, e ausente o risco de dano à agravada, deve ser determinada a 

retirada do nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito.” 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). Assim, por estarem 

presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre 

relação de consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º 

do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA 

LIMINAR para determinar que a parte requerida promova as medidas 

administrativas objetivando a suspensão do contrato objeto do processo, 

até o deslinde feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, conforme requerido no 

bojo da ação, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Considerando a suspensão prevista nas Portarias 

Conjuntas do TJMT nº 249/2020 e 281/2020, cancele-se a audiência de 

conciliação designada. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada oportunamente. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA ALGARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000672-89.2020.8.11.0007 REQUERENTE: CARMEM LUCIA 

ALGARTE REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Trata-se de 

pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar (Id nº 

30511068) para que a parte requerida suspendesse o desconto mensal 

das parcelas referentes à relação jurídica objeto da presente demanda, 

sob pena de multa diária. Em petição de Id nº 30511068, o requerido alega 

a necessidade de reserva de margem consignável, pugna pela alteração 

do valor e periodicidade da multa, expedição de ofício diretamente a fonte 

pagadora e modificação do prazo para cumprimento da liminar. Ademais, 

informa que cumpriu integralmente a decisão fustigada. Pois bem. Em 

análise detida do feito, vejo que merece parcial amparo o pedido formulado 

pelo requerido somente no que tange a periodicidade e valor da multa 

estabelecida. Senão vejamos. O pedido liminar é no sentido de que o 

Banco requerido promova a suspensão dos descontos efetuados 

mensalmente em folha de pagamento da requerente, enquanto a decisão 

supra mencionada determinou a suspensão do desconto, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Ocorre que os 

descontos são feitos 01 (uma) vez ao mês, sendo que, só podem ser 

evitados 01 (uma) vez ao mês. Desta feita, defiro parcialmente o pedido e 

modifico a parte final da decisum de ID nº 29393200 que passa a vigorar 

com a seguinte redação: “DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que 

a parte requerida promova as medidas administrativas objetivando a 

suspensão do desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00 (duzentos reais) por evento de 

descumprimento”. Ademais, tendo em vista que estão em vigor diversas 

medidas visando o combate à pandemia do COVID-19, o que certamente 

pode dificultar ou até mesmo impedir o requerido de cumprir a liminar, 

DEFIRO também o pedido a fim de que seja OFICIADO a Secretaria de 

Finanças do Município de Alta Floresta, requisitando o imediato 

cumprimento da liminar, consistente na suspensão na folha de pagamento 

da autora do desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem 

como para que seja reservada a margem consignável relativa ao contrato 

objeto desta ação até o deslinde do processo judicial. Por fim, CANCELO a 

audiência de conciliação em razão do fechamento temporário do Fórum 

decorrente da pandemia, nos termos das Portarias Conjuntas nº 249/2020 

e nº 281/2020-TJMT. Decorrido o prazo de suspensão de realização das 

audiências, DESIGNE-SE audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência. Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Processo Número: 1001399-48.2020.8.11.0007
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001399-48.2020.8.11.0007 AUTOR: GERINALDA DOS 

SANTOS E SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de liminar, visando a suspensão de 

descontos decorrentes de cartão de crédito consignado em folha de 

pagamento que a parte autora alega ser indevido, bem como, se abstenha 

de inserir o nome da autora no rol de inadimplentes. Sustenta a parte 

autora que pretendia contratar um empréstimo consignado, porém, foi 

induzida a erro pela instituição ré e contratou cartão de crédito 

consignado, sem sequer ter utilizado qualquer cartão de crédito. Afirma 

que já pagou inúmeras prestações, porém, a dívida é impagável. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a 

verossimilhança da alegação está revelada pelos documentos acostados 

aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do vício 

de consentimento invocado, já que os empréstimos concedidos na 

modalidade cartão de crédito consignado em muitos casos são revestidos 

de abusividade, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, em 

decorrência da falha do dever de informar o consumidor. O perigo da 

demora, de igual modo, é evidente, pois a manutenção dos descontos até 

então feitos diretamente na folha de pagamento da parte autora poderá 

privar a requerente de gerenciar de maneira adequada seus gastos 

mensais. Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como 

este, não existe, pois com eventual improcedência do pedido, as 

cobranças poderão ser efetuadas pela parte requerida. A orientação 

jurisprudencial é clara no sentido de que em casos semelhantes é 

acertada a decisão que determina a suspensão dos descontos efetuados 

diretamente em folha de pagamento da parte. Veja-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO 

DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Verificado o preenchimento 

dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC, aconselhável, por ora, a 

manutenção da decisão interlocutória que entendeu por deferir a 

antecipação de tutela de urgência, pois presentes os elementos 

autorizadores para tanto. Os documentos acostados pela parte agravante 

não demonstram que a parte autora tinha informações suficientes e claras 

acerca da modalidade imposta – Carta de Crédito Consignado com 

Reserva de Margem Consignável. Assim, a fim de evitar prejuízo à parte 

autora, cabível a manutenção da decisão de antecipação de tutela que 

deferiu a suspensão dos descontos e cancelamento da Reserva de 

Margem Consignável. Cumpre esclarecer que o cancelamento da Reserva 

de Margem Consignável não representa medida irreversível à parte 

agravante, pois caso comprovado no decorrer da instrução processual 
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que a autora tinha informação suficiente acerca da contratação do cartão 

de crédito consignado poderá esta ser restabelecida no modo em que 

contratado. Decisão agravada mantida, no ponto. MULTA DIÁRIA. 

Possibilidade. Inteligência dos artigos 536, § 1º, e 537, ambos do CPC. 

VALOR DA ASTREINTES. MANUTENÇÃO. Embora a natureza apenas 

inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade 

e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. 

Arbitramento na origem de acordo com os parâmetros adotados por esta 

Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento, Nº 70080505720, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 

29-05-2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – INDÍCIOS DE 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO. 

Havendo indícios que apontam para a contratação fraudulenta de 

empréstimo consignado, os descontos nos proventos do Agravado 

padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro grau que, em 

sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” (TJMT. AI, 

14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no DJE 

30/09/2013). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da 

liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte requerida 

promova as medidas administrativas objetivando a suspensão do 

desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como, se 

abstenha de inserir o nome da autora no rol de inadimplentes, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento de 

descumprimento. Atente-se a parte autora que deverá manter a reserva 

de margem consignável relativa ao valor até então descontado pela 

requerida objeto do presente processo, sob pena de responsabilização. 

Ademais, tendo em vista que estão em vigor diversas medidas visando o 

combate à pandemia do COVID-19, o que certamente pode dificultar ou até 

mesmo impedir o requerido de cumprir a liminar, determino, ainda, que seja 

OFICIADO eletronicamente a Secretaria de Finanças do Município de Alta 

Floresta, requisitando o imediato cumprimento da liminar, consistente na 

suspensão na folha de pagamento da autora do desconto mensal das 

parcelas referentes à relação jurídica objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como para que seja reservada a 

margem consignável relativa ao contrato objeto desta ação até o deslinde 

do processo judicial. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à 

audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA ROSA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP (EXECUTADO)

NELMA ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010329-72.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - 

ME EXECUTADO: NELMA ROSA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP, 

NELMA ROSA DOS SANTOS Vistos. Cuida-se da análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. Citada a sócia da pessoa 

jurídica para manifestar sobre o pleito de desconsideração, não houve 

manifestação ou requerimento de provas pela parte interessada. No 

ordenamento pátrio, tanto o artigo 50 do Código Civil quanto o artigo 28 do 

Código de Defesa do Consumidor, preveem a possibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica. No Código Civil são previstas 

hipóteses mais rígidas, denominada Teoria Maior, ao passo que no Código 

de Defesa do Consumidor há hipóteses mais flexíveis, denominada Teoria 

Menor, regras estas independentes que não podem ser utilizadas uma em 

complemento da outra. Neste sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 

ART. 28, § 5.º, DO CDC (TEORIA MENOR) QUE NÃO EXIGE A PRÁTICA DE 

ATOS FRAUDULENTOS, MAS NÃO POSSUI A HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ART. 50 DO CC (TEORIA 

MAIOR) QUE PERMITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

NÃO-SÓCIO, MAS EXIGE QUE AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS TENHAM 

SIDO REALIZADAS COM EXCESSO DE PODER OU DESVIO DO OBJETO 

SOCIAL. (...) 3. Esta Corte já consolidou o entendimento de que nas 

relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior, 

segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida 

excepcional que permite sejam atingidos os bens das pessoas naturais 

(sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos 

que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do 

CC. 4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio, por 

expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos 

praticados pelo administrador em relação as obrigações contraídas com 

excesso de poder ou desvio do objeto social. 5. A responsabilidade dos 

administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende da prática do 

ato abusivo ou fraudulento. No caso dos autos, não foi consignada 

nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento do administrador. 6. O art. 

50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do 

administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o 

parágrafo 5º do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui 

a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 

28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por 

exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens 

suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes. 

(...)”. (STJ REsp 1658648/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017). No presente caso, 

considerando que não se trata relação de consumo, mas de natureza civil, 

será aplicado ao caso concreto às hipóteses de desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil: “Art. 50. Em 

caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da 

parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 

desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou 

de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo 

abuso.” Desta forma, considerando que a pessoa jurídica elencada no 

polo passivo da execução está cadastrada na base de dados da Receita 

Federal como empresário individual, e considerando, ainda, que a referida 

empresa encontra-se com situação cadastral baixada, vislumbro 

claramente a confusão patrimonial entre os bens da sócia administradora 

e os bens da pessoa jurídica. Além do mais, constato o nítido abuso da 

personalidade jurídica para o cometimento do ato ilícito apurado na fase de 

conhecimento, ato este que ensejou a obrigação de reparação de dano, a 

qual não foi satisfeita pela pessoa jurídica, beneficiando diretamente a 

sócia administradora pelo abuso da personalidade. No caso em análise, 

verifica-se que a pessoa jurídica não possui bens penhoráveis, visto que 

restaram infrutíferas as tentativas, fato que demonstra a ocultação de 

patrimônio para elidir a reparação do prejuízo causado a parte promovente 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 50 do Código Civil e artigo 136 do 

CPC, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

executada e, por consequência, determino que o efeito da obrigação 

perquirida na presente execução seja estendida aos bens particulares da 

sócia administradora. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito. Apresentado o 

cálculo atualizado, INTIME-SE a sócia administradora da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, CPC). Registro que o prazo para oferecimento de 
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embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Consigno que, interpostos embargos/impugnação ao cumprimento de 

sentença e julgados improcedentes, o devedor arcará com as custas 

processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da 

Lei nº 9.099/95. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005465-08.2019.8.11.0007 REQUERENTE: OLMIRO 

SCARPARO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Em análise aos autos eletrônicos, verifica-se que as 

partes formularam acordo, conforme petição de Id nº 31172903. Como é 

cediço, não há óbice à homologação do acordo mesmo após a prolação da 

sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido 

segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o 

acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que 

surta seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido 

sentenciado. Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC . 

Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as 

partes e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005603-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONACI VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005603-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IVONACI VIEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. Em análise aos 

autos eletrônicos, verifica-se que as partes requerem a juntada de termo 

aditivo, no que tange a conta bancária para depósito e cumprimento do 

acordo entabulado. Em interpretação analógica e considerando que não há 

óbice à homologação do acordo mesmo após a prolação da sentença, sem 

que isto represente ofensa à coisa julgada, defiro o pedido de Id nº 

30089374, devendo a alteração pleiteada fazer parte integrante do acordo 

anteriormente formulado. Neste sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus efeitos, independentemente 

de o processo já ter sido sentenciado. Inexistência de afronta aos artigos 

463 e 471 do CPC . Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70065023780, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos 

Santos Mottecy, Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado 

entre as partes (Id nº 31980368) e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002829-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FRANCISCO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 

1.987, CENTRO, CEP: 78.580-000, TELEFONE: (66) 3512-3600. 

PROCESSO: 1002829-69.2019.8.11.0007 PARTE AUTORA: JULIO 

FRANCISCO DA CUNHA PARTE REQUERIDA: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao(à) Procurador(a) da parte requerente 

para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 15 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente Marcia Cristina Murawski Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002223-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI BANCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ARANTES DO PRADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA 1002223-75.2018.8.11.0007 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e 

outros WENDEL ARANTES DO PRADO IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do exequente para manifestação nos presentes autos acerca do 

resultado negativo obtido na busca de ativos financeiros do(s) 

executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos ID 29103499 e 
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29251494, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo, encerro o presente. Alta Floresta, 

15 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001947-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA DA SILVA PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001947-78.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): INES MARIA DA SILVA PIMENTA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Diante do acórdão proferido ao 

id28620488, proceda-se a remessa dos presentes autos ao Juízo da 

Primeira Vara desta Comarca, eis que é o competente para o 

processamento do feito. As providências, cumpra-se, com as baixas 

necessárias. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001465-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES OAB - SP222131 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001465-28.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA FONSECA WURFEL REQUERIDO: BARUK 

LABORATORIOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de alvará judicial para 

aquisição da substância fosfoetanolamina com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por MARIA LUCIA FONSECA WURFEL. Alega que o 

laboratório BARUK LABORATÓRIOS EIRELI fornece a substância 

fosfoetanolamina sintética, desde que os custos de produção sejam 

pagos pela parte interessada, e com a devida autorização judicial. É o 

breve relato. DECIDO. Verifico nos autos que não há prescrição médica 

para a utilização da substancia sintética na paciente Maria Lúcia Fonseca, 

além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu medida 

liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5501 para 

SUSPENDER A EFICÁCIA da Lei 13.269/2016 e, por consequência, o uso 

da fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do câncer”. A 

Associação Médica Brasileira (AMB), autora da ação, sustenta que diante 

da ausência de testes da substância em seres humanos e de 

desconhecimento acerca da eficácia do medicamento e dos efeitos 

colaterais, sua liberação é incompatível com direitos constitucionais 

fundamentais como o direito à saúde (artigos 6° e 196), o direito à 

segurança e à vida (artigo 5°, caput), e o princípio da dignidade da pessoa 

humana (artigo 1°, inciso III). Vejamos a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA - FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA - IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO Para a concessão da tutela de 

urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos 

elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito 

e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não é possível 

conceder a tutela de urgência do fornecimento do medicamento, em razão 

da liminar concedida pelo STF nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5501, na qual restou determinado a suspensão da 

eficácia da Lei nº 13.269/16, que autorizava o uso da substância 

fosfoetanolamina sintética. (TJ-MG - AI: 10680180027533001 MG, Relator: 

Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 

31/07/2019, grifos nossos) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I e no artigo 330, ambos do 

Código de Processo Civil. Isento a autora do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, visto que comprovada sua 

hipossuficiência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa no Cartório Distribuidor 

e no relatório estatístico. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 

2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001772-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Z. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES OAB - PE26166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. B. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001772-79.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ZENAIDE VANZELLA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, cuja memória de cálculo se encontra no ID 31235789, sob pena 

de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o 

pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o cálculo 

atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de penhora. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento 

no prazo acima mencionado, desde já fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO 

RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001769-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. T. W. (REQUERENTE)

C. W. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CORREIA PINTO E FARIAS OAB - PR38643 (ADVOGADO(A))

FRANCELISE GASPAROTTI OAB - SC47856 (ADVOGADO(A))

ADRIANA SANTIAGO OAB - SC48329 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. D. F. R. V. (TESTEMUNHA)

M. P. F. (TESTEMUNHA)

J. C. P. (TESTEMUNHA)

R. T. B. (TESTEMUNHA)

A. L. D. P. B. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. T. C. (TESTEMUNHA)

D. C. D. C. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001769-32.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: WILLIAN TURIBIO WESSLER, C. W. M. REQUERIDO: YASMIN 

MORITZ Vistos. Trata-se de “Ação de Modificação de Guarda com Pedido 

de Tutela de Urgência c/c Exoneração de Alimentos” ajuizada por WILLIAN 

TURIBIO WESLER em face de YASMIN MORITZ, em que requer, em 

síntese, a guarda da menor C. W. M. Com a inicial (ID 8343361) vieram os 

documentos de IDs 8343365, 8343368, 8343370, 8343376, 8343379, 

8343383, 8343389 e 8343389. Indeferido o pedido de tutela de urgência, ID 

8343389, determinou a citação da parte requerida, bem como designou-se 

audiência conciliatória. O Ministério Público emitiu sua ciência, conforme ID 

8343389. A parte autora manifestou-se (ID 8343389, 8343393 e 8343395), 
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instruindo os autos com cópia de acordo, sentença e certidão de trânsito 

em julgado do processo que ajustou a guarda da menor. A parte autora 

manifestou-se nos autos, ID 8343397, pugnando pela reapreciação do 

pedido de tutela de urgência e instruindo os autos com documentos. 

Indeferido o pedido de reapreciação do pleito liminar, bem como indeferido 

o pedido de citação da requerida via aplicativo de mensagens eletrônicas 

(ID 8343397). A requerida manifestou-se, conforme ID 8343397 e 

8343399, informando seu atual endereço. A parte autora manifestou-se, 

conforme ID 8343399, pugnando pelo prosseguimento do feito com relação 

à audiência conciliatória já designada. O MM. Magistrado declinou a 

competência para processar este feito à Comarca de Alta Floresta/MT. 

Designada audiência de instrução e julgamento ao ID. 8348183. 

Manifestação do Conselho Tutelar local ao ID. 9436287. Redesignada a 

audiência ao ID. 9630718, o Autor informou ao ID. 9768028 sua 

impossibilidade de comparecimento à referida solenidade. Estudo social 

aportado ao ID. 9679501, bem como parecer do Ministério Público Estadual 

ao ID. 9772208. Termo de audiência de instrução e julgamento ao ID. 

10454909. A parte ré apresentou alegações finais ao ID. 10602422, bem 

como o Autor ao ID. 10900413. Manifestação do Ministério Público Estadual 

ao ID. 11344053. Estudo Psicossocial realizado junto ao Requerente 

encartado ao ID. 11361579. Manifestação do autor ao ID. 18245492, bem 

como da ré ao ID. 18405433. Manifestação do MPE ao ID. 19254600. Ao ID. 

19410867 este Juízo determinou a reabertura de prazo ao MPE. Ao ID. 

21413933 o Promotor de Justiça pleiteou pela intimação da Requerida, ante 

a informação de que a mesma havia se mudado para o Estado do Paraná. 

O Autor pleiteou pela desistência da presente ação ao ID. 23896720. 

Acerca do pedido de desistência, houve a tentativa de intimação da parte 

ré, todavia, a mesma não foi encontrada no endereço fornecido aos autos. 

O MPE pugnou pela extinção da presente ação (ID. 28647350). Vieram-me 

os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Considerando 

que, a requerida não cumpriu com o ônus processual de manutenção do 

endereço atualizado, é possível considerar válida da tentativa de intimação 

pessoal do ID. 27806917, logo, homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte requerente, ID. 23896720, e por consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatício e de 

eventuais custas e despesas processuais, eis que beneficiária da Justiça 

Gratuita. Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000091-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES BARROS MARTINS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

BLACK CONTAINER FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DAU FILHO OAB - RS67983 (ADVOGADO(A))

PEDRO CANISIO WILLRICH OAB - RS22821 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADRIANA CRISTINA POSSE (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA 1000091-79.2017.8.11.0007 

HERMES BARROS MARTINS FILHO BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - 

ME e outros CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do 

exequente para manifestação nos presentes autos acerca do resultado 

negativo obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo 

sistema Bacenjud conforme documentos ID 30344065, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000810-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000810-61.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EXECUTADO: R M 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Vistos. Defiro o pedido retro 

(id29023731). Determino a suspensão do processo, ou seja, a 

SUSPENSÃO por ora da hasta pública, até o julgamento do recurso de 

apelação interposto pelo Embargado Banco do Brasil S/A, nos autos 

Embargos de Terceiro sob nº 1879-77.2019.811.0007 - Código 179145, 

que tramita perante a 6ª Vara Cível, podendo o Requerente a qualquer 

momento solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 de 

abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001747-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SANABRIA BEVILAQUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA FERRAZ CORREIA MONTEIRO GOMES JASTER (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001747-66.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

VANESSA SANABRIA BEVILAQUA REU: ANA CARLA FERRAZ CORREIA 

MONTEIRO GOMES JASTER Vistos. Intime-se a parte autora para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO 

do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003091-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA CELESTINO ROSA (EXEQUENTE)

DIANA MARIA CELESTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER FERREIRA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003091-53.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MARIA EDUARDA CELESTINO ROSA, DIANA MARIA CELESTINO 

EXECUTADO: CLEBER FERREIRA ROSA Vistos. Diante do requerido ao 

ID30486725, realizo a busca de veículos em nome do executado Cleber 

Ferreira Rosa (CPF: 992.205.551-15), até o valor indicado nos autos 

(R$23.044,71). Restando infrutífera a ordem acima, expeça-se ofício à 

Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, a fim e de verificarem a 

existência de saldo disponível a título de FGTS e/ou PIS/PASEP, 

penhorando-se o valor exitente até o limite da dívida (R$23.044,71). Mais 

uma vez, restando todas as tentativas acima infrutíferas, DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por Oficial 

de Justiça, oportunidade em que, além de avaliar e penhorar os bens que 

encontrar em poder do executado, deverá intimar o executado para indicar 

bens à penhora, por força do princípio da cooperação processual, sob 

pena de pagamento de multa, nos termos preconizados pelo artigo 774, V 

e parágrafo único, do CPC. Momento em que será incluído o nome do 

executado no rol de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. Por fim, 

INDEFIRO o pedido de suspensão de CNH e passaporte do executado, 

visto que não possui o condão de quitar o débito, mas tão somente de 

limitar a disposição patrimonial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 
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Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VALDECIR DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

LUCINEIDE ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

ROSIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

CLOVIS DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

FERNANDO DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEI ZANON BERLANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE EVANDRO NAVARRO (TESTEMUNHA)

JAQUELINE COSTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000597-55.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA, CLOVIS DA SILVA ROCHA, VALDECIR 

DA SILVA ROCHA, FERNANDO DA SILVA ROCHA, VERA LUCIA DA 

SILVA ROCHA, LUCINEIDE ROCHA DA SILVA, ROSIMAR DA SILVA REU: 

ALDINEI ZANON BERLANDA Vistos. Trata-se de procedimento de 

Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e 

seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja 

memória de cálculo se encontra no ID 31193878, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o pagamento, intime-se 

a parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa e indicar bens passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo acima previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 

523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, 

desde já fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 

2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 

de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002045-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BOTEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002045-29.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

AYMORE EXECUTADO: LAERCIO BOTEGA Vistos. Defiro o pedido retro 

(id31226356). Determino a suspensão do processo pelo período de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 921 do CPC, podendo o Requerente a 

qualquer momento realizar o pagamento das custas, para as diligências 

necessárias. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 15 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002348-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002348-43.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP 

REQUERIDO: VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME Vistos. 

Determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º 

do artigo 485 do Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 15 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003414-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DOS SANTOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003414-24.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA ANTONIA DOS SANTOS DE CARVALHO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação 

em que a autora MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS DE CARVALHO pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com pedido de 

antecipação de tutela, em face de INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos autos. Salienta a autora sempre 

ter exercido atividades laborativas com registro em CTPS, mas em razão 

do problema de saúde encontra-se definitivamente inválida para o 

trabalho, visto que os problemas que lhe afligem são de natureza 

funcional. Que por essa razão, propôs a presente ação, requerendo ao 

final sua procedência conferindo-lhe o direito à aposentadoria por 

invalidez, a partir do indeferimento administrativo. A inicial (ID. 22289932) 

veio instruída com documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 

22291144. Laudo pericial encartado ao ID. 30088781. Citado, o demandado 

apresentou contestação ao ID. 30545984, instruindo os autos com 

documentos. A parte autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 

31192546. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de ação previdenciária proposta por MARIA ANTÔNIA DOS 

SANTOS DE CARVALHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. Segundo a 

Lei Previdenciária, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida:“ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para 

o exercício de atividade e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição” (artigo 42, caput, da Lei 8.213/91). Assim, 

tem-se que os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez 

são os seguintes: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade permanente para o trabalho; 3) impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

subsistência do trabalhador; 4) carência prevista na Lei nº 8.213/91. Por 

sua vez, o laudo pericial encartado ao ID. 30088781, realizado em 

22/02/2020, contém as seguintes informações: 1 - Sim, Obesidade, 
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espondiloartrose e hipertensão; 2- Paciente refere início dos sintomas há 2 

anos; 3- Sim. Devido a dor intensa na região lombar; 4- Permanente devido 

a espondiloartrose intensa; 5- Não. Paciente apresenta lesão degenerativa 

e evolutiva. Refere início de sintomas há 2 anos. 6- Sim; 7- Sim; 8 – Sim. 

Necessita de ajuda do marido para realizar as atividades domésticas; 9- 

Devido ao grau de escolaridade da paciente (5 serie), indade avançada 

(61 anos) e aspecto degenerativo de coluna lombar na radiografia fica 

difícil a reabilitação da paciente; 10 – Não; 11 - ---; 12- Sim. Sim; 13- Sim; 

14 – Sim. Devido a obesidade mórbida. Paciente necessita de 

acompanhamento com cardiologista para controle de pressão; 15- 

Paciente apresenta obesidade mórbida; Se a mesma for acompanhada por 

uma equipe multidirecional (nutricionista, psiquiatra, psicologo...) para 

perda de peso ou realizar procedimento de cirurgia bariátrica, apresenta 

melhora dos sintomas e qualidade de vida. Sendo assim, pode-se concluir 

que a autora se encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia (Empregada 

doméstica). Acerca da incapacidade laborativa, Marina Vasques Duarte, 

em sua obra Direito Previdenciário (Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007), 

discorre sobre o tema: Todavia, as condições pessoais do segurado 

devem ser avaliadas dentro de seu contexto social, se considerada sua 

idade, aptidões, grau de instrução, limitações físicas que irão 

acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do nível de renda 

que a nova profissão poderá acarretar. A jurisprudência manifesta-se no 

mesmo sentido: INTERESSE DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. TERMO INICIAL. 

Se o INSS concede o benefício e submete o segurado à alta programada, 

não há falar em ausência de interesse processual. Resta de plano 

configurada a pretensão resistida, mormente se o segurado pretende a 

manutenção do benefício, pela persistência da incapacidade, e a sua 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez. A circunstância de 

ter o laudo pericial registrado a possibilidade, em tese, de serem 

desempenhadas pelo segurado funções laborativas que não exijam 

esforço físico no uso das mãos e braços, não constitui óbice ao 

reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso concreto, em 

especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar evidente a 

impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o uso de 

força física, como as de natureza burocrática. Cabível o restabelecimento 

do auxílio doença desde que indevidamente cessado, frente à 

constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava 

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto 

com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 9 5 5 3 6 9 2 0 1 4 4 0 4 9 9 9 9  P R 

0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

12/08/2015) – Grifo nosso Assim, da simples análise do quadro clínico da 

requerente, comprovado pelas perícias, e das atividades que costumava 

desenvolver, é de se concluir pela impossibilidade, DEFINITIVA, de 

desempenhar a atividade laborativa anteriormente desenvolvida, motivo 

pelo qual, resta-nos analisar sua condição de segurada. Por este viés, 

cumpre registrar, que em análise ao CNIS da Autora (ID. 30545985) 

verifica-se que possui diversas anotações de trabalho e que, seu último 

labor foi como empregada de Paulo Sérgio Lupo, cujo início do trabalho 

deu-se em 02/02/2015, sendo a prestação do serviço interrompida em 

30/06/2018, quando o Autor passou a apresentar limitação ao trabalho. 

Logo restou comprovado o CUMPRIMENTO do período de carência, 

necessário à concessão na maioria dos benefícios previdenciários. Assim 

sendo, resta caracterizada a qualidade de segurada da autora, não 

havendo se falar, portanto, em falta de qualidade de segurada. Por 

oportuno, forçoso salientar, que em casos deste jaez, restando 

comprovada a incapacidade para o desenvolvimento da atividade 

profissional que anteriormente era exercida pela segurado, o magistrado, 

em virtude do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, e 

com vistas ao fim social dos benefícios, acaba por conceder a 

aposentadoria por invalidez ao segurado permanentemente incapaz para o 

trabalho. In casu, é necessário atentar-se às particularidades presentes, 

desta forma, denota-se dos documentos carreados aos autos, mormente 

pelo laudo pericial, que a requerente, embora tenha laborado como 

doméstica, desempenhando serviços gerais, conta, no momento, com 

doença evolutiva, estando incapacitada total e permanente para a 

atividade qualquer atividade laborativa, sendo, portanto, insucetivel de 

reabilitação. Deste modo, levando em consideração o acima esposado, e 

em consonância ao disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, a procedência 

do pedido de aposentadoria por invalidez é medido que se impõe em 

decorrência da moléstia que ora lhe assola. Assim, nos termos do artigo 

60, § 1º, da Lei 8.213/91, bem como, entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ - AgRg no REsp: 1439115 SC 2014/0043060-2, Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2014, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014), o termo 

inicial, em circunstância como a dos autos, se dará da data do 

requerimento indeferido. Isto posto, nos termos do art. 490, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora MARIA 

ANTÔNIA DOS SANTOS DE CARVALHO e CONDENO o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria 

por invalidez, desde a data do indeferimento administrativo (26/04/2019), 

com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição da 

Autora; b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas desde a 

data do indeferimento administrativo (26/04/2019) até a efetiva implantação 

da aposentadoria por invalidez, devendo sobre tais parcelas, incidir juros 

de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m. até a 

edição da Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual 

de 0,5% a.m., e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela. c) CONCEDO à parte Autora a antecipação 

dos efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o benefício da 

aposentadoria por invalidez no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua 

ciência desta sentença; d) CONDENO o INSS ao pagamento dos 

honorários periciais, a serem requisitados através da AJG, tão logo haja a 

apresentação dos dados pessoais, por parte do médico perito; e) Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC, e Súmula nº 111 do STJ); DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, 

§ 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC). Dados da implantação do benefício: 

Número do CPF: 031.972.241-40; Filiação: Ignorado; Nome do Segurado: 

Maria Antônia dos Santos de Carvalho; Endereço do Segurado: Rua 

Cruzeiro do Sul, bairro Bom Jesus, Carlinda/MT; Benefício concedido: 

Aposentadoria por invalidez; Renda mensal: a ser calculado pelo INSS; 

Data do início do Benefício-DIB: 26/04/2019; Prazo para autarquia cumprir 

a sentença: 30 (trinta) dias para o seu cumprimento. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Comarca de Barra do Garças

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 271999 Nr: 2290-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogèrio Vilela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 Vistos.

Autos ao MPE para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 319392 Nr: 12790-60.2019.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Rodrigues da Silva, Marcos Santos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676, Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 Vistos.

1 – Tenho que não é caso de absolvição sumária, pois em que pese a 

defesa da ré ter negado sua participação na conduta delituosa imputada 

pela inicial, verifica-se que a própria defesa declara que a ré realizou a 

venda das cotas, ou seja, se nessa venda houve ou não dolo criminosa, 

não basta a defesa negar tal fato para que ocorra a absolvição sumária, 

ainda mais quando existem indícios de autoria e prova de materialidade 

apontando em sentido contrário.

2 – Considerando o lapso de tempo transcorrido tenho que é razoável a 

revogação da prisão domiciliar e ainda a retirada da tornozeleira da ré.

Revogo a prisão domiciliar e determino a retirada do monitoramento 

eletrônico. Serve esta decisão como Alvará de Soltura.

 Fica a ré proibida de alterar seu domicílio e deve ainda comparecer a 

todos os atos do processo sob pena de revogação do benefício.

 3 – Por fim, considerando o fechamento dos fóruns, determino que o 

processo seja feito concluso para designação de audiência tão logo a 

rotina forense volte à normalidade.

 4 – Ciência ao MPE, à defesa e ao diretor da cadeia.

 Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

Trânsito em Julgado e Custas Processo n. 1000540-75.2019.8.11.0004 

Requerente: FRANCIVALDO DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A Requerido: OI 

S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Certifico que a Sentença 

transitou em julgado . BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) HEVERTON LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DANIEL FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/07/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DANIEL FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

Trânsito em Julgado e Custas Processo n. 1000678-42.2019.8.11.0004 

Requerente: FRANCISCO DANIEL FIRMINO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

PAULO EDUARDO PRADO - MT16940-A Certifico que a Sentença (id 

24153342) transitou em julgado. Certifico ainda que não há custas 

pendentes. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) HEVERTON LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 29/04/2019 Hora: 15:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

Trânsito em Julgado e Custas Processo n. 1000490-49.2019.8.11.0004 

Requerente: DALVINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: VIVO 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Certifico que a Sentença transitou em julgado. 

Certifico ainda que não há custas pendentes. BARRA DO GARÇAS, 14 de 

abril de 2020 (Assinado eletronicamente) HEVERTON LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA ALVES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO(A))

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO(A))

ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES OAB - MT19967/O 
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(ADVOGADO(A))

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA OAB - MT0020410A 

(ADVOGADO(A))

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR os procuradores 

das partes para que no prazo de cinco dias manifestem o que entenderem 

de direito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-64.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX ROBERTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000726-64.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FELIX ROBERTO 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIA NAYARA NARDES 

FARIAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 26/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-20.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela de urgência, DETERMINO ao 

demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, 

boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data do 

manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Suspenda-se a audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- Intime-se. 

5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-78.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FIRMINO MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo em vista a 

Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, determinando a 

suspensão dos prazos processuais diante da situação excepcional 

experimentada pelo país em virtude do COVID-19, e em observância ao 

enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias após o término do período da suspensão, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4- Sendo assim, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 5- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 6- Expeça-se o necessário. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001692-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL MILANEZ COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BRASILEIRO DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo a parte exequente apresentado certidão positiva de bens em 

nome do executado, DEFIRO o pedido contido no movimento ID 30005546, 

determinando seja lavrado termo de penhora nos autos, na forma do artigo 

845, § 1º, do CPC, incidente sobre o bem descrito no movimento ID 

30005588, devendo a secretaria promover a imediata intimação da parte 

executada para manifestação quanto a presente penhora, oportunidade 

em que poderá embargar a execução. 2- Cumpre-nos esclarecer que, 

autuada a referida penhora, o artigo 844 do Código de Processo Civil 

leciona que cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da 

penhora no registro competente para que o ato judicial gere presunção 

absoluta perante terceiros, não havendo se falar em ordem judicial para 

averbação de penhora de bem imóvel. 3- Expeça-se o necessário. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002059-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo código, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 
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requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa processual, 

promovendo as alterações necessárias no sistema vista que houve 

alteração nos pólos da demanda. 2- Tendo em vista o não cumprimento da 

sentença, bem como os pedidos confeccionados em ID 29257640, 

DETERMINO, em observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e 

V da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja 

intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, 

ou seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua 

condenação sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% 

(dez por cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e 

não tendo a parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos 

para penhora por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 

5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000447-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEYSER NAYANNA MARIANO DE SOUSA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000507-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELSON BALBINO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mencionado códex, ou seja, em 

15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob 

pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002828-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRAGA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELENA FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- Tendo a exequente 

apresentado o título executivo original junto à secretaria deste juizado 

especial conforme certificado em ID 29864290, DETERMINO o 

prosseguimento do feito para que a Secretaria do Juizado Especial Cível 

proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 

justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 4- Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o necessário. 6- 

Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001407-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RAMOS PENTEADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mencionado código, ou seja, em 

15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob 

pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001806-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILENE DA SILVA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo codex, ou seja, em 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002697-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA VIEIRA DOS SANTOS PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mencionado código, ou seja, em 

15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob 

pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011006-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FLAVIO DA SILVA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CLESNEI RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

LUANNE LINA DE SOUSA OAB - MT0018470A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HUGO MARCELO FERREIRA SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ CÉSAR ASSIS ABREU (TERCEIRO INTERESSADO)

EZEQUIEL BARASUOL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo código, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001510-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS OAB - MT13115/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME (EXECUTADO)

CORAMELLA - COUROS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA MARTINS GOMES OAB - MG0085907A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo código, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

CARLOS FRANCISCO ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dado o lapso temporal transcorrido e diante da análise da petição de ID 

nº 28522772, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do cumprimento da obrigação pela parte ré, nos termos do 

despacho de ID nº 26368486, sob pena de os autos serem remetidos ao 

arquivo. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI SOARES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento doa cordo homologado por sentença 

por parte da requerida, bem como os pedidos confeccionados pela parte 

autora, DETERMINO, em observância ao disposto no art. 52, caput, e 

incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do 

CPC, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo 

códex, ou seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua 

condenação sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% 

(dez por cento) do montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e 

não tendo a parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos 

para penhora por meio dos sistemas online. 3- Expeça-se o necessário. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001781-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. HOMOLOGO os cálculos apresentados, conforme dispõe o artigo 100 

da Constituição Federal. 2. Cumpra-se o despacho de ID nº 22766423. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINO RAINERIO OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NALVA DE TAL PROPRIETARIA DO ESTABELECIMENTO AÇOUGUE BOI DE 

OURO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A priori, cumpre-nos esclarecer que os princípios orientadores dos 

Juizados Especiais mencionados no art. 2º da Lei 9.099/95, buscam 

oferecer soluções práticas na aplicação da lei, através de meios que não 

prejudiquem o trâmite processual, o que consequentemente contribui para 

a sua celeridade. Contudo, deve-se atentar o douto causídico que 

simplicidade não significa banalização, mas apenas a necessidade de 

evitar aquilo que for desnecessário ao perfeito andamento do processo. 

Assim, não se deve sopesar que tais princípios signifiquem a 

desnecessidade de fundamentações jurídicas, tampouco a admissibilidade 

de pedidos inconcebíveis. Aliás, nem mesmo a informalidade justifica a 

tentativa de alcançar o resultado de diligências “à maneira do freguês”. 2- 

Assim, a simplicidade não pode preponderar em detrimento da 

procedibilidade legal, eis porque, sendo impossível a determinação de 

expedição de mandado sem endereço determinado conforme pleiteado 

pelo patrono do exequente, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 

apresente o endereço do executado, sob pena de extinção. 3- Expeça-se 

o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001808-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA VIEIRA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Da análise dos autos, verifica-se que o exequente requereu a citação 

por edital com supedâneo no Enunciado 37 do FONAJE, contudo a citação 

editalícia é vedada no âmbito desta Justiça Especializada conforme 

previsto no art. 18, §2º da Lei 9.099/95 e o referido Enunciado não pode 

se sobrepor à mesma lei. Vale ressaltar que a citação por edital atentaria 

contra os princípios da informalidade, simplicidade e da finalidade dos atos 

que norteiam os Juizados Especiais, os quais não se coadunam com o 

instituto da citação por edital, eis porque, INDEFIRO o pedido formulado 

pelo autor. 2- Certificado o transito em julgado, não havendo 

manifestações, remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011337-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ENES PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DE GOIÁS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO IUNES MACHADO OAB - GO21735 (ADVOGADO(A))

ALAN FARIAS TAVARES OAB - GO0023296A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atenção ao art.º 8º do Provimento 20/2020-CM de 1° de abril de 

2.020, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

os cálculos atualizados da dívida exequenda, levando-se em conta a data 

em que o ente público foi cientificado da requisição (ID 22590409). 2- 

Após, faça os autos conclusos para constrição de valores. 3- Expeça-se 

o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO CARDOSO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARDOSO LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de cumprimento de sentença regido pelo artigo 536 c/c artigo 

525, ambos do CPC, igualmente combinados com o artigo 52 da Lei 

9.099/1995, assim sendo, intime pessoalmente a parte executada para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer estipulada na 

sentença lançada em ID nº 18441170, sob pena de multa diária na razão 

de R$ 100,00 (cem reais), podendo embargar a presente execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que ocorrer a efetiva 

intimação (inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, ambos do 

CPC). 2- No ato da intimação a parte deverá ser devidamente identificada e 

informada que no caso de eventual descumprimento, poderá responder 

pela prática do crime de desobediência, além de penalização por litigância 

de má-fé, nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 3- 

Ultrapassado o prazo para o cumprimento da obrigação, faça os autos 

conclusos. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-49.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POMPILIO PEREIRA SOARES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000727-49.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:POMPILIO 

PEREIRA SOARES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

MARIANE PASSOS FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-34.2020.8.11.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 39 de 730



Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES OAB - MT26189/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000728-34.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BRUNO FARIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEVEN JHONES 

RODRIGUES MARQUES POLO PASSIVO: SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY CHRISTINY CARDOSO LEMES BRAGA GUIMARAES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1002168-02.2019.8.11.0004 

Requerente: STHEFANY CHRISTINY CARDOSO LEMES BRAGA 

GUIMARAES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA - MT0017690A Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA 

para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas 

Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 149,13, 

c u j a s  g u i a s  p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-19.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA ARANDO GOMES (REQUERIDO)

V DE OLIVEIRA VASQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000729-19.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUCIANE 

TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL RIBEIRO 

RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: ELIANDRA ARANDO GOMES e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE FRANCISCA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001297-69.2019.8.11.0004 

Requerente: BERENICE FRANCISCA DE SOUSA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT0012971A Requerido: 

BANCO CETELEM S.A. ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar 

o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 399,50, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY SOUZA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS FERREIRA SANTANA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001915-14.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:MARLEY SOUZA 

DA PAIXAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCENY RODRIGUES 

SEVERINO POLO PASSIVO: ISIS FERREIRA SANTANA DE LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 

Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-54.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERODOTO SOUZA FONTENELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000274-54.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:HERODOTO 

SOUZA FONTENELE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERODOTO 

SOUZA FONTENELE JUNIOR, PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS POLO 

PASSIVO: OI S.A ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima para 

comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO redesignada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001772-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1001772-59.2018.8.11.0004 

Requerente: EUNICE ALVES SOUSA ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - MT0008988A-O Requerido: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do débito no valor 

de R$ 11.545,74, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total, além da realização de penhora de 

bens, conforme Art. 523, §1º do CPC. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001648-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (EXCUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1001648-42.2019.8.11.0004 

Requerente: BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Requerido: MARIA DE 

OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO DO(A) EXCUTADO: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do débito no valor 

de R$ 511,73 (Quinhentos e onze reais e setenta e três centavos), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total, além da realização de penhora de bens, conforme Art. 

523, §1º do CPC. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/05/2019, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA MAGALI BLOSFELD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/05/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO PEREIRA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/07/2019, às 17h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/04/2019, às 14h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HISLEI CESPEDE DA SILVA COELHO (INTERESSADO)

CRISTIANO FRANCISCO COELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 28/01/2019 Hora: 13:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIO MATEUS LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BENEDITO ESCORISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA,Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 26/03/2019 Hora: 16:20/MT O não comparecimento á 

audiência designada será importará no arquivamento do feito, bem como 

pagamento das custas processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NIMIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

RD TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIELE DOS SANTOS OAB - SP252889 (ADVOGADO(A))

DALILA RIBEIRO CORREA OAB - SP251150 (ADVOGADO(A))

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MACHADO AUGUSTO JUNIOR OAB - SP401158 

(ADVOGADO(A))

CARLOS VIEIRA COTRIM OAB - SP69218 (ADVOGADO(A))

CAROLINE ZANGIACOMO COTRIM CASSAROTTI OAB - SP273302 

(ADVOGADO(A))

OSVALDO LINO PIMENTEL NETO OAB - MG139679 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE OAB - SP169005 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação às partes 

requeridas NDN Telecomunicações Ltda – ME (Editora Finiti), Editora Globo 

S/A e Monetizze Ltda (Editora Monetizze), designada para o dia 

14/12/2018, às 15h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NIMIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

RD TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIELE DOS SANTOS OAB - SP252889 (ADVOGADO(A))

DALILA RIBEIRO CORREA OAB - SP251150 (ADVOGADO(A))

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MACHADO AUGUSTO JUNIOR OAB - SP401158 

(ADVOGADO(A))

CARLOS VIEIRA COTRIM OAB - SP69218 (ADVOGADO(A))

CAROLINE ZANGIACOMO COTRIM CASSAROTTI OAB - SP273302 

(ADVOGADO(A))

OSVALDO LINO PIMENTEL NETO OAB - MG139679 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE OAB - SP169005 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes requeridas, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)

(s), para que compareça à audiência de conciliação em relação às partes 

requeridas NDN Telecomunicações Ltda – ME (Editora Finiti), Editora Globo 

S/A e Monetizze Ltda (Editora Monetizze), designada para o dia 

14/12/2018, às 15h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AVENOR PRADO MENDES 00237980177 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/02/2019, às 17h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DIAS RODRIGUES OAB - MT17334/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/06/2019, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRAN KARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT21222/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000305-11.2019.8.11.0004 

Requerente: FRAN KARLOS DE OLIVEIRA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A, FRAN 

KARLOS DE OLIVEIRA - MT21222/O Requerido: HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: HERICA 

CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - MT0013327A, MAURICIO COSTA 

BARBOSA - MT19457/O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2019, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CARLOS MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/09/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DO CARMO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUSLENE TEODORA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 24/09/2019 

Hora: 14:40/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000752-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/05/2019, às 12h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 11/10/2019 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-04.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO LOPO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS & DIAS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000730-04.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

LOPO BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL RIBEIRO 

RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: DIAS & DIAS TRANSPORTES LTDA - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/05/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

WELTON FERREIRA SERAFIM (REQUERIDO)

IRMA CRISTINA VALADAO (REQUERIDO)

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

DANNILO LEANDRO MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER BRUNO DE MELO OAB - GO37852 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/10/2019, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON CARVALHO BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 09/07/2019 Hora: 15:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011289-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

1. Inicialmente, cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Assim sendo, uma simples 

olhadela para os autos em voga nota-se que a probabilidade do direito é 

flagrante, porquanto em análise de cognição sumária, verifica-se que há 

elementos robustos indicando que a requerente se encontra adimplente 

com a requerida, precisamente pelas faturas de cartão de crédito 

aportada nos autos. No que tange o requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato o serviço contratado não 

está sendo devidamente prestado, causando aborrecimentos a parte 

autora, tanto de ordem financeira quanto moral. De bom alvitre mencionar 

que, atualmente, o uso de serviços de telefonia, gerou uma grande 

demanda acerca de ofertas e facilidades proporcionadas por operadoras, 

através de serviços que, diariamente, fazem cada vez mais vítimas de 

aborrecimentos ocasionados por incapacidade de uma prestação de 

serviço límpida por parte das operadoras, incapacidade esta que não 

pode, tampouco devem ser suportadas pelo consumidor. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 
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contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Frente ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que a 

parte requerida restabeleça no prazo de 03 (três) dias a linha telefônica n° 

(65) 98436-2773, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se as dívidas digladiadas na presente rusga. 8. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12.Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13.Expeça-se o 

necessário. 14.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 27/08/2019 Hora: 14:20/HORÁRIO DE MATO GROSSO 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES RICARDO OSUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação da parte Requerente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s) para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de designar a audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 29/05/2020 às 13:20 (horário de Mato Grosso). 

Nesta oportunidade, INTIMO as partes, por seu(s) procurador(es), para 

comparecer(em) na data aprazada. ADVERTÊNCIAS: 1) O requerido 

deverá comparecer, sob pena de revelia. 2) Caso o requerente não 

compareça, sua ausência implicará no arquivamento do feito, bem como 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001339-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMARIO CRUZ DE MACEDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a penhora realizada (Id nº 30216759), informando 

se deseja adjudicar o bem pelo valor avaliado pelo Senhor Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. (assinado digitalmente) Rodrigo 

Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BARREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1002316-13.2019.8.11.0004 

Requerente: JAILTON BARREIRA DE CASTRO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

OMNI FINANCEIRA S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO PENA 

DE MOURA FRANCA - SP0138190A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar 

o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENY EDUARDA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1001391-51.2018.8.11.0004 

Requerente: GENY EDUARDA DA SILVA ADVOGADOS DO(A) 

INTERESSADO: BRUNA GOMES DE MORAES - MT0021078A, DAYANA 

EDUARDA DA SILVA - MT23203/O Requerido: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte Requerida para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Advertências: 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

BARRA DO GARÇAS, 15 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Processo: 

1000074-18.2018.8.11.0004. REQUERENTE: LUCIANO RODRIGO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado 

o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES 

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

Fundamentação Trata-se de embargos declaratórios opostos. A parte 

embargante alega que houve uma contradição na fixação dos danos , uma 

vez que menciona na parte transcritiva de fundamentação CINCO mil reais 

e na parte dispositiva tem a grafia de NOVE mil reais. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. De fato é preciso 

unificar os comandos transcritivos com os dispositivos para um valor 

único, restaurando a congruência da sentença. Isso porque, a teor do que 

dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 
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interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Desta forma 

a parte transcritiva deve ser alterada para a seguinte redação: No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Ante o exposto, de acordo com as razões da embargante, deve ser 

acolhido em parte os embargos de declaração. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acolhidos, relativo aos argumentos da embargante, por 

abarcar matérias pertinentes dentro do 48 desta lei singela, para modificar 

a parte transcritiva como alhures alinhavada. Intime-se as partes da 

rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Julho de 2019. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1000074-18.2018.8.11.0004 

Requerente: LUCIANO RODRIGO DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT19832/O Requerido: 

BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - MT14258-S Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte Requerente/Exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (CINCO) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Advertências: 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; BARRA DO 

GARÇAS, 15 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010646-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERLANI GOMES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARDOSO ITABERAI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 8010646-45.2017.8.11.0004 

Requerente: ERLANI GOMES FERREIRA DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A 

Requerido: JOAO BATISTA CARDOSO ITABERAI - ME ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte 

Requerente/Exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(CINCO) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Advertências: 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; BARRA DO 

GARÇAS, 15 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDONCA DA SILVA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000733-56.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSE 

MENDONCA DA SILVA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALERIA MENDONCA PINTO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/05/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-68.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MONTEIRO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO OAB - MT27572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
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quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que seu marido faleceu em 21/03/2020 e para receber 

a pensão é necessário abrir uma conta junto a parte ré, entretanto resta 

cristalino que esta tem obstado a requerente de alcançar êxito, conforme 

os documentos acostados. No que tange ao requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que sem a abertura da conta bancária a autora 

não conseguirá receber a pensão oriunda do falecimento do seu marido, o 

que evidentemente prejudicará o seu sustento, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional da reclamante a 

respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. 

No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que o réu, em 48 (quarenta 

e oito) horas marque um horário mediante ligação pelo número (66) 

99217-1825, com a finalidade a abrir uma conta corrente em nome da 

parte autora, sob pena de incorrer em multa diária no montante de 

R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade. 8- Tendo em vista já ter sido aprazada audiência, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 
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correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-68.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MONTEIRO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO OAB - MT27572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que seu marido faleceu em 21/03/2020 e para receber 

a pensão é necessário abrir uma conta junto a parte ré, entretanto resta 

cristalino que esta tem obstado a requerente de alcançar êxito, conforme 

os documentos acostados. No que tange ao requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que sem a abertura da conta bancária a autora 

não conseguirá receber a pensão oriunda do falecimento do seu marido, o 

que evidentemente prejudicará o seu sustento, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional da reclamante a 

respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. 

No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 
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partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que o réu, em 48 (quarenta 

e oito) horas marque um horário mediante ligação pelo número (66) 

99217-1825, com a finalidade a abrir uma conta corrente em nome da 

parte autora, sob pena de incorrer em multa diária no montante de 

R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade. 8- Tendo em vista já ter sido aprazada audiência, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 
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mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade, devendo encaminhar a este juízo, no mesmo prazo, 

certidão de situação cadastral em nome da autora do período que 

compreende a data da propositura da demanda até sua exclusão. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA KISS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KISS NUNES OAB - MT13.553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 
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breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

elementos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da autora prova, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que, conforme brada a 

parte autora, vem sofrendo cobranças abusivas oriundas de encargos 

por utilização de serviços bancários dos quais foi solicitado o 

cancelamento conforme relação de documentos juntados aos autos, o que 

vem lhe causando prejuízos de ordem financeira e moral. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a parte autora acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

moral e financeira ainda maiores àquela. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente 

por conta da conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No 

tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, para que a instituição demandada abstenha-se de 

incluir os dados da autora junto aos órgãos de restrição ao crédito 

referente às dívidas oriundas da conta corrente 31844-2, agencia 3293, 

sob pena de multa diária de R$-300,00 (trezentos reais) em caso de 

descumprimento da determinação judicial. 8- Aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 
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à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o 

necessário. 14- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATA PROENCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROSA NAVES (REQUERIDO)

LUIZ PAULO CARLONI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica evidenciada através do 

Certificado de Registro do veículo Mitsubishi/ASX 2.0 - Placa ELS6423 - 

Chassi JMYXTGA2WBZA03964, ano/modelon2011/2011, com registro de 

autorização de transferência de propriedade devidamente preenchido e 

reconhecido firma, bem como dos documentos, áudios e vídeos que 

acompanham a exordial que demonstram a desídia dos requeridos. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que o autor vem sofrendo dissabores com a conduta dos réus o que vem 

lhe causando gravames de ordem pessoal e financeira a este. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, vez que o mesmo já foi autuado e teve o veículo 

removido pelas autoridades, acarretando segundo dito alhures, ainda mais 

prejuízos de ordem àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este 

pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do requerente por conta 

da conduta dos requeridos, consoante explanação na vestibular. No 

tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar ao réu eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA devendo os requeridos procederem 

com a regularização dos débitos e a imediata transferência do veículo 

marca/modelo Mitsubishi/ASX 2.0 - Placa ELS-6423 - Chassi: 

JMYXTGA2WBZA03964, ano de Fabricação /modelo: 2011/2011, 

efetivando o pagamento dos impostos, multas, IPVA e licenciamentos 

vencidos até a data da venda do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de incidir em multa diária de R$-500,00 (quinhentos reais) em caso 

de descumprimento da obrigação. 4- Visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofício à instituição fiduciária ITAÚ 

ADMNISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para fornecer relatório da 

situação da alienação do veículo, discriminando os valores amortizados 

bem como a relação de as parcelas vencidas e a vencer. 5- Quanto aos 

pedidos de citação via WhatsApp e telefone conforme manifestação 

contida em ID 28977194, INDEFIRO o pleito esclarecendo que embora 

tenha sido aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua 

utilização por todo o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum 

aparelho celular fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 6- 

Designe-se nova audiência de conciliação e proceda com a citação das 

partes requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderão contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 

da LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 7- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 8- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 9- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 11- Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NERIA RIBEIRO DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 
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à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a esta, vez que demonstra 

ter solicitado o cancelamento do serviço contatado junto a ré, conforme 

documentos acostados, entretanto continuou recebendo faturas e teve 

seu nome restrito. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, 19/08/2010, 

DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da prolação da 

sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente 

quando a inversão ali preconizada também reclama a inviabilidade técnica, 

fática ou lógica para produção da prova por parte do consumidor, o qual 

não se desobriga do encargo de provar suas alegações quando lhe é 

possível, sob pena de se deturpar o instituto para fins de autorizar um 

julgado escorado em meras presunções advinda da simples inércia do 

consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada 

no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar 

que a medida se restringe à dívida espelhada na presente rusga com a 

requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição 

de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, 

fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de 

R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

parte requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada 

audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 54 de 730



comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 13-Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 

15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-51.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA BORGES COUTO OAB - MT27947/O (ADVOGADO(A))

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA OAB - MT25363/O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a esta, vez que demonstra 

ter contratado serviços junto a ré, entretanto antes de serem instalados a 

autora solicitou o cancelamento de parte do combo. Ocorre que mesmo 

contestando as faturas, estas passaram a vir com valores diversos ao 

contratado, levando a autora a solicitar o cancelamento de todo o serviço, 

ocasionando a negativação de seu nome. O perigo da demora exsurge no 

pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda 

permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em 

decorrência da pretensa prática indevida do requerido, que nesta 

conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 
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pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome 

da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de 

bom alvitre registrar que a medida se restringe à dívida espelhada na 

presente rusga com a requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a 

exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 

537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso na retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Tendo em 

vista já ter sido aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) 

parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, 

para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a esta, vez que relata ter 

pago a última fatura do plano e ter solicitado o cancelamento do mesmo, 

porém continuou a receber faturas e teve seu nome restrito pela ré. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 
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processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome 

da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de 

bom alvitre registrar que a medida se restringe à dívida espelhada na 

presente rusga com a requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a 

exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 

537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso na retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-48.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1.Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 
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devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES OAB - MT27413/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON A. BERIGO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001102-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE JESUS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer 

a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 31107014. 3. Após, aguarde-se o 

pagamento das demais parcelas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA MEIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente 

requereu à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2.Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos, no ID nº 

31226935. 3. Ademais, intime-se a parte executada em relação a 

liquidação do valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes homologar o acordo entabulado, DETERMINO seja intimada a parte 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar o comprovante do 

pagamento referente a condenação do feito em tela ou comprovar que a 

parte autora recebeu a pate que lhe competia, vez que o documento 

acostado é genérico. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DIAS (REQUERENTE)

SOSTENIS DELALIBERA LOPES DE FREITAS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THULIO DE QUEIROZ NOVAIS OAB - GO0035630A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

uemura (REQUERIDO)

MARCELO FERNANDES UEMURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

No caso em tela, com relação a petição de ID nº 29798763, denota-se que 

já se operou a preclusão pro judicato, nos termos do artigo 505 do Diploma 

Processual Civil, além da pretensão da parte autora estar em 

descompasso com o disposto no artigo 507 do mesmo código, vez que já 

foi prolatada sentença de extinção no ID nº 29408288.. Deste modo, NÃO 

CONHEÇO o pedido mencionado. Desse modo, nada mais sendo requerido 

no prazo de 05 (cinco) dias, retornem os autos ao arquivo. Bem como, 

ante a inércia da parte autora em efetuar o recolhimento das custas 

processuais, conforme condenação na sentença, expeça-se certidão de 

dívida para fins de protesto, nos termos do artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DOMINGOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

DANIELA BETANIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA OAB - SP140951 (ADVOGADO(A))

CAMILA TAVARES SERAFIM OAB - SP188904 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

HYGOR SILVA SANTOS OAB - MT27551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARDOSO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002153-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIA DANTAS SALES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO BELTRAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINNE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CERQUEIRA LEITE OAB - SP140008 (ADVOGADO(A))

DANIELA ARAUJO ESPURIO OAB - SP143401 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILO REZENDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO OAB - MT22579/O (ADVOGADO(A))

JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS OAB - MT25370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 
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Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIMAR COELHO DE FREITAS GOUVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA MARQUES ANGELONI RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 
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preparo vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE DEUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010238-64.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS GARCIA PEREIRA JUNIOR OAB - GO36293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

MARIO SIA FILHO (EXECUTADO)

PAULO RICARDO VALADAO ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2- Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3- Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal única do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 
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sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARQUES COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RIBEIRO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2- Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3- Intime-se a recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-76.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

RUBINALDO MAIA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO a parte recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos 

da Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2- Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerida preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3- Intime-se a recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON CARVALHO TINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Intime-se a recorrida para que se manifeste no prazo de 10 

(dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2- Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3- Uma vez apresentadas 

as contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1 Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA DE EVARISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAM WHITNEY DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-02.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. DA SILVA - ATACADISTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MAX MELO OAB - MT25600/O (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCINO FERREIRA OAB - MT12485/O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A Lei 

nº 9.099/95 estabelece no art. 51, I que a parte autora deve comparecer 

pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena de extinção, 

cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo representante 

legal instituído no estatuto social. 3. O Enunciado nº 141 do FONAJE 

dispõe que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A microempresa 

e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA).” 4.No caso vertente, a 

parte autora sendo enquadrada como microempresa se fez representar 

por preposto na audiência de conciliação, quando deveria ter comparecido 

o empresário individual ou o sócio-dirigente, o que não aconteceu, 

conforme se denota dos documentos acostados na exordial. 5. Nesse 

contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação em 

epígrafe em face da impossibilidade legal da parte autora, qualificada como 

pessoa jurídica, porém com natureza de microempresa, fazer se 

representar por preposto nos Juizados Especiais. 6. Ante o exposto, 

diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95 e condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, 

nos termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, 

combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 7. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações 

necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à eventuais 

custas pendentes. 8. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEILDE BARBOSA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do(a) advogado(a) que representa os interesses da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada no ID nº 31140317. Sem custas ou honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 

Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do(a) advogado(a) que representa os interesses da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada no ID nº 31140315. Sem custas ou honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001656-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO WILSON FERREIRA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001105-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA SATO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exequente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 5- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-15.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. BRAGA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY CRISTINY CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DOS REIS GONCALVES BATISTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Desnecessário o relatório conforme se infere da leitura do art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. No caso sub judice verifica-se de plano a incompetência 

deste juizado, considerando que pretende a parte exequente a rescisão 

de um contrato de prestação de serviço de construção civil cujo valor total 

deste suplanta 40 (quarenta salários mínimos). 3. Ab initio, de bom alvitre 

destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que 

não arguida preliminar de incompetência em razão do valor, analisar se 

tem competência para decidir a causa, isso porque se trata de 
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competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em 

qualquer momento. 4. Deveras, no caso em testilha verifica-se que o valor 

da causa foi atribuído de modo diverso ao constante no art. 292, II, do 

CPC, porquanto nas ações em que houver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico necessário se faz colocar o valor do ato ou de 

sua parte controvertida, uma vez que se porventura fosse essa a 

mencionada cifra suplantaria o valor de competência deste juizado, sendo 

uma forma mandriona de contornar o mens legis. 5. Com efeito, como é 

sabido, há dois limites de alçadas para os feitos em execução que os 

Juizados Especiais é competente, consoante determina o art. 3°, § 1° da 

Lei 9.099/1995, in verbis: “Art. 3°.: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas de 

menor complexidade, assim consideradas: I – as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) 6. Ocorre que no caso sub 

examine os pedidos autorais não merecem guarida, notadamente pelo 

simples fato de que o valor total do contrato discutido é de R$72.500,00 

(setenta e dois mil e quinhentos reais), isto é, suplanta o valor de alçada 

desta justiça especializada. 7. Frente ao exposto e convicto das razões 

acima delineadas, julgo extinto este feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 292, II do CPC, c/c art. 3, inciso I, conjugado com o art. 51, II 

da Lei 9.099/1995, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, 

caso comprove a competência da via ora eleita. 8. Sem custas 

processuais. 9. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de necessárias. 10. Publique-se. 11. Registre-se. 12. 

Intimem-se. 13. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000250-26.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELDIMA VICUNA D. SILVA VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002156-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE JESUS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante pelo 

desinteresse em dar continuidade ao feito e sendo certo que no âmbito 

dos Juizados Especiais o autor pode desistir do processo a qualquer 

tempo, independentemente de concordância do réu, com espeque no art. 

200, § Único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO a desistência em apreço, e atento ao enunciado 90 

do Fonaje julgo EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 3- 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 5- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000572-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BATISTA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29565597. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 31171473. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-97.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELCY PEREIRA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 
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para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI OAB - MT24599/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001724-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. L. D. L. (REU)

J. L. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001565-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARQUES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA SILVA DUARTE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001565-83.2020.8.11.0006. AUTOR(A): HELENA MARQUES DUARTE 

REU: SILVANO DA SILVA DUARTE Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Alimentos c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta por 

HELENA MARQUES PIMENTEL em desfavor de SILVANO DA SILVA 

DUARTE, devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz que conviveu 

maritalmente com o requerido por aproximadamente 31 (trinta e um) anos, 

sendo que da união nasceram dois filhos, ambos maiores de idade. 3. 

Narra que teve que acompanhar o requerido em virtude da ocupação 

profissional deste, fato que a impossibilitou de trabalhar e ingressar no 

mercador de trabalho. 4. Indica estar desempregada e necessitar de 

alimentos provisórios. 5. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC/2015, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 7. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC/2015, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a 

petição inicial, que deverá tramitar em Segredo de Justiça (artigo 189, II, 

CPC/2015). 8. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do 

art. 98, CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968. 9. Ao analisar o 

feito, vislumbro que tramita neste juízo o processo n. 

1002363-83.2016.811.0006, atinente à divórcio e partilha de bens. 10. 

Naqueles autos, constato que a separação de fato do casal ocorreu no 

ano de 2014, ou seja, há cerca de 6 (seis) anos. 11. Mister destacar a 

orientação dominante do C. STJ quanto aos alimentos entre ex-cônjuges, 

fixando que a obrigação deve ser estipulada, em regra, com termo certo, 

assegurando a possibilidade de que o beneficiário reingresse do mercado 

de trabalho, a fim de prover sua mantença por seus próprios meios. 12. 

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO 

ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. EXONERATÓRIA. PROCEDÊNCIA. 

ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 127 E 421 DO CC/02. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DO TEMA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

211 DO STJ. NÃO SUSCITADA A VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. 

NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PENSIONAMENTO ENTRE 

EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO E 

TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO DA EX-CÔNJUGE. PESSOA JOVEM. SAUDÁVEL. 

CAPACIDADE POTENCIAL DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL. 

CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO E/OU 

CONFIGURADO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL 

INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO 

STF. APLICAÇÃO TAMBÉM DA SÚMULA Nº 13 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o CPC/73 a este recurso ante os 

termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 2. O conteúdo normativo dos arts. 127 e 421, 

ambos do CC/02, não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, mesmo 

após a interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do 

necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito 

indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicável, assim, a 

Súmula nº 211 do STJ. Ressalte-se que a recorrente, nas razões do 

Especial, não alegou eventual violação do art. 535 do CPC/73. 3. A 

jurisprudência desta eg. Corte Superior, no que diz respeito aos alimentos 

entre ex-cônjuges, tem orientação dominante no sentido de que a pensão 

deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário 

dos alimentos tempo hábil para que ingresse/reingresse ou se 

coloque/recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a 

manutenção pelos próprios meios. 4. Também há o entendimento firme no 

âmbito do STJ de que a pensão entre os ex-cônjuges não está limitada 

somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, 

devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade 

potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do 

pedido de desoneração. 5. Não se evidenciando hipótese que justifique a 

perenidade da prestação alimentícia a excetuar a regra da temporalidade 

do pensionamento entre ex-cônjuges, deve ser mantido o acórdão que 

acolheu o pedido de exoneração formulado pelo alimentante, porque sua 

ex-mulher, além de ter recebido pensão por lapso de tempo razoável (três 

anos) para que buscasse o próprio sustento, possui plena capacidade 

laborativa e possível inclusão no mercado de trabalho em virtude da 

graduação de nível superior e da pouca idade, somado ao fato de que não 

há notícia de que tenha saúde fragilizada que a impossibilite de 

desempenhar atividade remunerada. 7. O conhecimento do recurso 

especial interposto com amparo no art.105, III, c, da CF exige, também, a 

indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que 

supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de 

incidência da Súmula nº 284 do STF, por analogia. Precedentes. 8. 

Recurso especial não conhecido. (REsp 1661127/DF, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)” 13. 

Ante o exposto, tendo em conta o lapso temporal desde a separação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 68 de 730



fato, a ausência de demonstração de possibilidade financeira do requerido 

e, ainda, considerando a excepcionalidade da obrigação alimentar entre 

ex-cônjuges, entendo necessária dilação probatória e a oportunização do 

contraditório e ampla defesa, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. 14. REMETAM-SE os autos ao Centro de Mediação e 

Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de 

sessão de mediação. 15. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à audiência 

designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo 

previsto no artigo 335 do CPC/2015. 16. Havendo desinteresse pelo(s) 

réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 17. 

CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015). 18. 

CIENTIFIQUE-SE o MPE. 19. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007301-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINO DE ASSUNCAO RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DA SILVA (REU)

ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

JOAO GABRIEL CHAVES (CONFINANTES)

RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA (CONFINANTES)

HERMINIO SOARES DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007301-19.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

AQUILINO DE ASSUNCAO RODRIGUES RIBEIRO REU: ARISTIDES 

EVANGELISTA DA SILVA, MARIA ROSA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de usucapião proposta por AQUILINO DE ASSUNÇÃO RODRIGUES 

RIBEIRO, em desfavor de ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA e MARIA 

ROSA DA SILVA. 2. O provimento nª 09/2017, da Corregedoria da Justiça 

do TJMT, dispõe que: “Art. 1º - RECOMENDAR aos magistrados que, nas 

ações reivindicatórias, possessórias e de usucapião, observem se estão 

instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos: a) Estudo cadastral 

fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma 

da Cadeia Dominial; c) Matrícula do Imóvel a ser usucapido, com respectiva 

cadeia dominial (quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel 

contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e 

planilha de dados cartográficos de acordo com o Norma Técnica de 

georreferenciamento vigente ou que lhe substituir; e) Mídia digital contendo 

os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal 

limpa (em formato .dwg ou dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em 

formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS); f) 

ART/CREA; Parágrafo único. Os documentos serão apresentados em 04 

(quatro vias, sendo uma para instruir a ação (processo físico, e as demais 

para a remessa às procuradorias públicas”. 3. Assim sendo, em 

atendimento a recomendação da Corregedoria, INTIME-SE a parte 

requerente para que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, os 

documentos mínimos necessários para a propositura da ação, sob pena 

de ser extinção e arquivamento do feito. 4. No mais, no mesmo prazo, 

deve se manifestar acerca dos documentos, ora inclusos, encontrados no 

sistema CEI-ANOREG, a fim de qualificar corretamente o polo passivo da 

ação. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA EXECUTADO: ASCENCIO FRANCO DOS 

SANTOS Vistos. 1. INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, 

via DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado pela 

Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por 

meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. 2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos conclusos para análise dos pedidos do 

Id. 29866082. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003420-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003420-05.2017.8.11.0006 AUTOR: 

GILMAR PEREIRA DA SILVA RÉU: AYMORE Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento 

(art. 321, CPC), emendar a inicial, a fim de: 1) Indicar expressamente, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter e 

revisar, devendo reformular o pedido de mérito, a fim de torná-lo certo e 

determinado. Deverá a parte autora formular pedido de mérito referente a 

cada uma das cláusulas que pretende revisar, indicando neste a suposta 

ilegalidade, o valor e o indexador que entende corretos e o que pretende 

que seja anulado/modificado nas referidas cláusulas. Anote-se que o 

único pedido de mérito formulado na exordial se refere à taxa de juros 

ditos abusivos, sem, contudo, indicar em que consistem tais abusividades 

e qual seria a “taxa autorizada”, de modo a definir quais são as cláusulas 

a revisar e o valor incontroverso. 2) Quantificar o valor incontroverso do 

débito (art. 330, § 2º, CPC). Ressalto, mais uma vez, que ao julgador é 

vedado “conhecer de ofício, da abusividade das cláusulas”, este é o teor 

do preceito Sumular nº 381 do STJ. Assim, deve o autor reformular a sua 

inicial e pedido de mérito, de forma a indicar expressamente quais as 

cláusulas contratuais que pretende revisar, indicando suas localizações 

no contrato objeto do litígio, fundamentando as razões para eventuais 

modificações das suas incidências no contrato, formulando o pedido 

correspondente a anulação ou modificação das referidas cláusulas, 

declarando, ainda, qual é o valor, o índice (porcentagem), o indexador que 

entende correto. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cáceres/MT, 29 de maio de 2017. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006283-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1006283-94.2018.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do despacho de Id. 27896969 promova o andamento do feito, 

informando endereço atualizado para citação da requerida. 2. Decorrido 

“in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001934-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO TERTULIANO RIBEIRO (REU)

FRANCISCA ALVES PEREIRA DA SILVA (REU)

VICENTE ALVES DA SILVA (REU)

JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA (REU)

HERMELINDA FRANCA DA SILVA (REU)

ADENILA ALVES DA SILVA CUIABANO (REU)

ANTONIO ALVES DA SILVA (REU)

INACIA MARQUES DA SILVA (REU)

TEREZA DA SILVA RIBEIRO (REU)

AMANCIO PIRES CUIABANO (REU)

MARIA MADALENA ALVES DA SILVA (REU)

JOSÉ OCARINO DE OLIVEIRA (REU)

AMELIA CUIABANO DA SILVA (REU)

SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA (REU)

MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA (REU)

MANOEL DO CARMO PINHO (REU)

AIRTON MELITINO DE OLIVEIRA (REU)

HUGOLINO ALVES DA SILVA (REU)

JOSE CESARIO COSTA LEITE (REU)

MANOEL DA GUIA FERREIRA MENDES (REU)

ADELAIDE DA SILVA LEITE (REU)

VITALINA DA SILVA MENDES (REU)

LUIZA HAYASHIDA (REU)

YOSHIO HAYASHIDA (REU)

SONJA MARIA LEITE LIMA (REU)

LUIZ ALVES DA SILVA (REU)

BENEDITO LOPES VIANA (REU)

CECILIO LOPES VIANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA OAB - MT23622/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Analisando os autos cumpre CERTIFICAR que: 1) - Foram 

CITADOS os requeridos: SONJA MARIA LEITE LIMA; JOÃO BATISTA 

ALVES DA SILVA; HERMELINDA FRANÇA DA SILVA; VICENTE ALVES DA 

SILVA; SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA; JOSÉ OCARINO DE OLIVEIRA; 

MANOEL DA GUIA FERREIRA MENDES; VITALINA DA SILVA MENDES; 

MARIA MADALENA ALVES DA SILVA; TEREZA DA SILVA RIBEIRO; 

CECÍLIO TERTULIANO RIBEIRO; MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA; AIRTON 

MELITINO DE OLIVEIRA; ADELAIDE DA SILVA LEITE; JOSÉ CESÁRIO DA 

COSTA LEITE; MANOEL DO CARMO PINHO; CECÍLIO LOPES VIANA e 

BENEDITO LOPES VIANA; 1.1) - Com relação aos DEMANDADOS CITADOS 

acima indicados, apenas os requeridos JOÃO BATISTA, HERMELINDA 

FRANCA, MANOEL DO CARMO, BENEDITO LOPES e CECÍLIO LOPES 

apresentaram CONTESTAÇÃO (ID 22371627 e ID 21310768), os demais 

deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação; 2) - Consta do 

feito que FALTA PROCEDER À CITAÇÃO dos seguintes requeridos 

YOSHIO HAYASHIDA (falecido); LUIZA HAYASHIDA (falecida); 

FRANCISCA ALVES PEREIRA DA SILVA; AMÉLIA CUIABANO DA SILVA ; 

ANTONIO ALVES DA SILVA; INÁCIA MARQUES DA SILVA; ADENILA 

ALVES DA SILVA CUIABANO; AMANCIO PIRES CUIABANO ; HUGOLINO 

ALVES DA SILVA e LUIZ ALVEZ DA SILVA; 3) - Cumpre certificar que as 

FAZENDAS PÚBLICAS foram devidamente intimadas, tendo decorrido o 

prazo para manifestação; 4) - Pelo exposto IMPULSIONO os autos, para 

intimar a parte autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

processo no sentido de: a) - Promover a HABILITAÇÃO no POLO 

PASSIVO DA AÇÃO dos eventuais HERDEIROS dos requeridos falecidos 

YOSHIO HAYASHIDA e LUIZA HAYASHIDA (ID 20865012) indicando a 

qualificação completa do espólio para citação; b) - Apresentar os 

endereços atualizados para citação dos réus: YOSHIO HAYASHIDA 

(falecido); LUIZA HAYASHIDA (falecida); FRANCISCA ALVES PEREIRA 

DA SILVA; AMÉLIA CUIABANO DA SILVA ; ANTONIO ALVES DA SILVA; 

INÁCIA MARQUES DA SILVA; ADENILA ALVES DA SILVA CUIABANO; 

AMANCIO PIRES CUIABANO ; HUGOLINO ALVES DA SILVA e LUIZ ALVEZ 

DA SILVA; c) - Acostar aos feito IMPUGNAÇÃO/RÉPLICA com relação as 

contestações apresentadas pelos requeridos. Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001279-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENNA FERNANDES GODOY OAB - MT18892-O (ADVOGADO(A))

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MARTINS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônica n.º 

1001279-42.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Em que pese a parte demanda ter 

oposto embargos À monitória, verifico, entretanto, que a tentativa de 

conciliação ao Id. 21336006se restou frustrada, visto que a parte 

requerida ainda não havia sido citada. 2. Assim, visto que o art. 334, §4º, I 

e II, do CPC/2015 dispensa a tentativa de conciliação apenas nos casos de 

manifestação de desinteresse de ambas as partes ou quando o processo 

não admitir autocomposição, DETERMINO a designação audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC/2015. 3. INTIMEM-SE 

as partes através de seu advogado/defensor constituído, via DJE, para o 

comparecimento à audiência de conciliação a ser designada. 4. Após a 

realização da audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, o que 

deverá ser lavrado em termo, CERTIFIQUE-SE nos autos e REMATA-OS 

CONCLUSOS. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO(A))

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MT20189-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para apresentar, querendo, impugnação à contestação no 

prazo legal. Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 70 de 730



Citação

Citação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002867-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. DA COSTA BARROS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMÉRCIO DE ALIMENTOS (supermercado Brisa) - Representante 

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1002867-89.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 11.480,04 ESPÉCIE: 

[Liminar]->ARRESTO (178) POLO ATIVO: Nome: C. L. DA COSTA BARROS 

EIRELI - EPP Endereço: AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: BRISA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

(supermercado Brisa) - Representante KENIO APARECIDO DINIZ 

CARVALHO Endereço: x, x, x, x, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO 

MOVIDA PELO AUTOR E FACE DO REQUERIDO. DECISÃO: DETERMINO a 

citação por edital da parte requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

sua regular ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, 

observando na espécie o regramento do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências da decisão inicial. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, FELIPE NICOLLI MATTIONI, digitei. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000054-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA HERMOZA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000054-89.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELMA HERMOZA CEBALHO REU: ANTONIO RAMOS DE MORAES Vistos. 

1. Cuida-se de ação de usucapião proposta por DELMA HERMOZA 

CEBALHO, em desfavor de ANTONIO RAMOS DE MORAES. 2. 

Compulsando os autos, observo da escritura pública de compra e venda 

juntada no Id. 680418, que o requerido era casado com Juliana de Arruda 

Moraes, no entanto, a presente ação foi direcionada apenas ao requerido, 

sendo que, ao que tudo indica, ambos já são falecidos, devendo a parte 

requerente indicar os herdeiros dos mesmos. 3. No mais, constato que 

nos autos consta apenas contrato de compra e venda (Id. 680218), 

certidão do imóvel (Id. 680222) e a escritura pública de compra e venda 

(Id. 680418), sem contudo ter sido ser juntada a matrícula atualizada do 

referido imóvel, estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do 

Estado de Mato Grosso, o fluxograma da cadeia dominial, memorial 

descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com o Norma 

Técnica de georreferenciamento vigente ou que lhe substituir. 4. Assim 

sendo, converto o julgamento em diligência e DETERMINO a intimação da 

parte requerente para que providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

os documentos acima mencionados, bem como para que retifique o polo 

passivo da ação, sob pena de ser extinção e arquivamento do feito. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000054-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA HERMOZA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000054-89.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELMA HERMOZA CEBALHO RÉU: ANTONIO RAMOS DE MORAES 

Trata-se de Ação de Usucapião Ordinária ajuizada por DELMA HERMOSA 

CEBALHO em face de ANTONIO RAMOS DE MORAES, ambos qualificados 

no encarte processual. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Não havendo preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base na petição inicial e na contestação. 

Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos: A) A 

posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel usucapindo; B) O decurso 

de tempo; C) A utilização do imóvel como moradia habitual ou realização de 

obras ou serviços de caráter produtivo. ADMITE-SE a prova testemunhal 

para eventualmente comprovar a questão de fato descrita no ponto 

controvertido apontado acima, ou seja, a ocorrência de usucapião. Diante 

da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível a realização 

de audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão 
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pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 13 

de fevereiro de 2019 às 17h30min (MT). 1 - Com fundamento no art. 357, 

§4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, com base 

nos pontos controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório 

disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 4 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o necessário para a intimação 

judicial das testemunhas arroladas, com espeque na regra de exceção 

insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do CPC. 5- INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006485-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISNEIDE GONCALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006485-37.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLARISNEIDE GONCALVES SILVA REU: OI S.A Vistos. 1. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, proposta 

por CLARISNEIDE GONÇALVES SILVA, em desfavor de OI S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz que não contratou qualquer 

serviço junto à requerida, bem como que seu nome está negativado junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. 3. Requer, assim, a retirada de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento de mérito da 

ação. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 4. Estando 

presentes os requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus 

moldes, nos termos do artigo 319 do CPC. 5. DEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita, conforme os termos do art. 98, CPC. Da tutela de Urgência. 6. 

Pleiteia a parte requerente tutela de urgência prevista no artigo 300 e 

seguintes do CPC, com o escopo de que seja determinada a exclusão de 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 7. Compulsando a petição 

inicial, bem como os documentos a ela colacionados, entendo que a 

medida de urgência deve ser deferida, diante da demonstração da 

presença da probabilidade do direito e do risco de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, explico: 8. “In casu”, a probabilidade do direito 

que alega possuir a parte requerente está devidamente presente no bojo 

dos autos, pois esta afirma desconhecer a dívida junto à requerida, que 

ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como comprovou a existência da referida restrição (id 26267031). 9. 

Vislumbro, lado outro, presente o risco de dano e risco ao resultado útil do 

processo, porquanto a permanecer a situação como se encontra, a 

restrição ao crédito á requerente prosseguirá, o que acabará por 

inviabilizar o seu dia a dia negocial, ante a falta de crédito perante o 

mercado e agentes financeiros. 10. Assim entendendo, DEFIRO a tutela de 

urgência feito pelo(a) Requerente e DETERMINO à parte requerida que 

proceda à imediata exclusão do nome da parte autora CLARISNEIDE 

GONÇALVES SILVA, de qualquer cadastro de inadimplentes, referente ao 

contrato n. 0005095475206380, cuja inscrição ocorreu no dia 22/02/2019, 

junto ao SERASA/SPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 05 (cinco) 

salários mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora 

deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do 

artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC. 11. Sem prejuízo da 

determinação acima, OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, a fim de 

que proceda a remoção do nome da parte requerente, nos termos acima 

consignados, no prazo de 10 (dez) dias. 12. Nos termos do artigo 334 do 

CPC/2015, REMETAM-SE os autos ao Centro de Mediação e Resolução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação. 13. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015. 14. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 15. 

CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015). 16. Decorrido o prazo para contestar o pedido e no 

intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. 17. Em seguida, INTIMEM-SE 

as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 

do pedido. 18. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, 

TORNEM-ME conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 19. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006051-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MODESTO DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006051-48.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCIANO MODESTO DE CAMPOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. 1. LUCIANO MODESTO DE CAMPOS propôs a 

presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E DANOS MORAIS em face de CREFISA S/A, todos qualificados nos autos. 

2. Aduz, o requerente, que celebrou com a requerida o contrato de 

empréstimo consignado, no valor de R$ 2.461,47 (dois mil quatrocentos e 

sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), para pagamento em 11 

(onze) parcelas mensais de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais), 

mediante desconto em conta corrente. 3. Todavia, alega que as 

prestações são desproporcionais, ante a cobrança de taxa mensal 

(17,37%) e anual (583,71) que oneram excessivamente o consumidor. 4. 

Para tanto, requereu a revisão do contrato firmado entres as partes, 

objetivando que tais taxas sejam revisadas para a taxa média apontada 

pelo Banco Central do Brasil. 5. Diante de tais acontecimentos, pugna pela 

revisão das taxas abusivas, condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais, ante a inexistência do débito lhe cobrado, assim como a 
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restituições em dobro dos valores acima mencionados com alicerce no art. 

42 do CDC. 6. Citada, a parte requerida contestou os pedidos (id 

28177872), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, 

alega a inexistência de onerosidade excessiva no contrato, pugnando, ao 

final, pela improcedência do pedido. 7. A sessão de mediação/conciliação 

restou inexitosa. 8. Intimada, a autora apresentou impugnação à 

contestação (id 28894207), reafirmando os fatos narrados na inicial. 9. 

Oportunizada às partes o direito de especificar as provas que pretendiam 

produzir, requereram o julgamento antecipado do mérito. 10. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Da preliminar 

de impugnação à assistência judiciária gratuita. 11. Opõe-se o requerido 

contra o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor, 

argumentando que o mesmo reúne condições de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios pois assumiu compromisso junto à 

instituição financeira, ora contestante, para pagamento de parcelas 

mensais de empréstimo, demonstrando, assim, sua capacidade financeira. 

12. Pois bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o benefício da 

gratuidade de justiça, poderá a parte contrária aforar o incidente de 

impugnação ou mediante preliminar em sede de contestação, de acordo 

com novo código processual, demonstrando que o beneficiário possui 

renda suficiente para o custeio da demanda. 13. No caso dos autos, o 

impugnante nada juntou de documentos ou provas que fossem 

contundentes e capazes de alterar o cenário inicialmente formado, no 

campo da gratuidade deferida. 14. Assim, considerando que o requerido 

não comprovou nos autos que o autor aufere renda suficiente para arcar 

com as custas e honorários advocatícios deixo de acolher a preliminar 

arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, nos termos já 

deferidos. Da preliminar de inépcia da inicial. 15. Entende a requerida que a 

inicial é inepta, pois, o autor não teria discriminado as obrigações 

contratuais controvertidas, razão pela qual pede o indeferimento da inicial. 

16. Ocorre, todavia, que ao analisar os autos verifico que o autor indicou 

as cláusulas que entende abusivas, após determinação de emenda à 

inicial. 17. Posto isso, deixo de acolher a preliminar. Do mérito. 18. Passo 

ao julgamento antecipado do mérito com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, 

por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Dos juros remuneratórios. 

19. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros 

remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano 

não são abusivos. 20. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória 

há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 

21. Com efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato 

firmado entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da 

instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto 

somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma 

significativa à taxa média praticada no mercado por ocasião da 

contratação. 22. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco 

Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros 

de mercado para crédito pessoal não consignado por pessoa física, no 

mês de abril de 2018 (período relativo ao contrato em exame), foi de 

124,9% ao ano, o que dá a entender que a média mensal praticada seria 

na base de 7% ao mês, não capitalizados. 23. Nesse caso em específico 

a taxa anual contratada (583,71%) é mais elevada do que a taxa média de 

mercado à época da contratação (124,9%), o que NÃO representa uma 

pequena discrepância passível de aceitação (454,81), a evidenciar a 

abusividade da taxa de juros contratada. 24. A propósito, destaco a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE. Os contratos 

bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante 

impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade 

em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) 

(súmula 596/STF). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios 

em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de 

consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada - art. 51, §1º do CDC) fique demonstrada, ante 

as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). 

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa 

superior a uma vez e meia à taxa média praticada pelo mercado, divulgada 

pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão. Recurso provido 

em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.001298-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/03/2020, publicação da súmula em 05/03/2020)” 25. Portanto, diante da 

irregularidade apontada na fixação dos juros remuneratórios no contrato 

em exame, mister reduzi-los ao patamar de 124,9% ao ano, pois que 

corresponde a taxa média de mercado. Da repetição do indébito. 26. O 

intuito da repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo 

único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que 

“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

27. Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em 

dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois 

requisitos objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do 

valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra. 28. In casu, 

verifico que o requerente, deferentemente do que alega na exordial, 

efetuou o pagamento pontual apenas das quatro primeiras parcelas, do 

modo que, quanto às subsequentes fora efetuada renegociação da dívida, 

conforme documento de id 281777881. 29. Nessa senda, considerando o 

valor devido da dívida (R$ 3.610,75) e a quantia efetivamente 

desembolsada (R$ 4.134,97), entendo que a cobrança abusiva refere-se 

ao importe de R$ 524,22 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e dois 

centavos). Do dano moral. 20. As condutas cometidas pela parte 

requerida de efetuar a cobrança indevida de dívida inexistente e efetuar 

desconto em conta bancária de valor já pago deve ser considerado com 

ato ilícito que, repercutindo negativamente sobre a honra do requerente, 

enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer importância ao elemento 

culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é 

evidentemente objetiva. 21. Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao 

descaso da parte requerida, em não solucionarem prontamente a falha na 

prestação de seu serviço, que fere a razoabilidade, não acarretou apenas 

transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples 

percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que 

claramente configura prejuízo de ordem moral. 22. Assim, reconhecida a 

existência do dano moral experimentado pelo requerente, cumpre-me, 

agora, examinar somente a fixação do seu valor. 23. Nesse ponto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. 24. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. 25. Nesse contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras do requerente e da parte requerida e os 

transtornos sofridos pelo requerente, já que pelas provas contidas nos 

autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a título 

de danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). 26. Em suma, 

entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento 

da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e penalizante[2]” e a 

conduta arbitrária da parte requerida foi grave, motivo porque deve ser 

reprimida pelo Poder Judiciário. Do dispositivo. 27. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para RECONHECER 

inexistente o débito no valor de R$ 524,22 (quinhentos e vinte e quatro 

reais e vinte e dois centavos), a título de cobrança indevida, bem como 

para CONDENAR a parte requerida ao pagamento em favor do autor da 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir 

do arbitramento e, ainda, CONDENAR a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 1.048,44 (mil e quarenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos) em favor do autor, a título de repetição de indébito, com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da data da distribuição da ação (art. 1º, 

§ 2º, da Lei n. 6.899/81) e correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento de cada fatura pago à maior e, em consequência, EXTINGO o 
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feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 28. Por 

fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

29. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas devidas. 30. Publique-se. 

Intime-se. 31. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal [1] in, 

Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - 

registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004846-81.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA EVANGELISTA REQUERIDO: SEGUNDO 

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT 

SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO Vistos. 1. JOSE 

LEOCADIO ROZA FILHO e MARIA DA PENHA EVANGELISTA, devidamente 

qualificados nos autos, propõe Ação de Retificação de Seu Registro Civil, 

aduzindo na inicial que no ato da lavratura do registro de óbito de sua 

esposa e mãe no livro de registro público, a(o) tabeliã(o) de referido 

cartório de registro civil equivocou-se com relação ao sobrenome, 

constando SEVERINA DE PAULA EVANGELI, sendo o correto SEVERINA 

DE PAULA ROZA. 2. A inicial foi recebida (Id. 22404148) e concedida vista 

ao representante do Ministério Público, este pugnou pela procedência do 

pedido (Id. 25624926). 3. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. 4. A priori, atento ao fato de que é permitido ao Juiz verificar a 

todo e qualquer momento as condições da ação e os pressupostos 

processuais, por cuidar-se de matéria de ordem pública, cumpre salientar 

que o presente feito não está “maculado” pela carência da ação e 

ausência dos pressupostos processuais, sendo de bom alvitre também 

anotar que o mesmo se encontra apto à prolação de sentença, a teor do 

que preconiza o art. 355, I, do Diploma Processual Civil, motivo pelo qual 

me debruço sobre o mérito da rusga em apreço. 5. Os requerentes fazem 

uso da presente demanda colimando a retificação do livro de registro 

público de óbito, havendo provas suficientes da sua individualidade 

(certidões de casamento) e do equívoco realizado pelo cartório ao 

registrar o sobrenome da sua esposa. 6. Como é cediço, a prerrogativa do 

cidadão concernente ao direito ao nome (lato sensu) também inclui possuir 

cadastro civil no qual se encontram arquivados dados pessoais que 

correspondam à verdade dos fatos, constituindo assim nome, prenome, 

maternidade, paternidade, estado civil e datas que provam o nascimento e 

morte, fatos estes que originarão direitos e obrigações na órbita civil, 

sendo que disparidades com a realidade fática vem a ocasionar 

transtornos jurídicos no caso concreto. Visto que as informações 

cravadas nessa espécie de documento público geram presunção de sua 

veracidade, já que seus confeccionadores gozam de fé pública, resulta, 

caso seja constatado erro na sua elaboração, intranqüilidade entre 

aqueles que fazem necessariamente seu uso. 7. Neste sentido, o 

legislador pátrio normatizou a matéria em testilha no artigo 109 usque 113 

da Lei 6.015/1973, possibilitando a restauração, o suprimento ou a 

retificação de assentamento de registro civil, fato que atribui legitimidade à 

pessoa que teve seus dados grafados erroneamente, o que se deu no 

caso vertente. DISPOSITIVO 8. Isto posto, ante ao flagrante equívoco 

contido na certidão de nascimento do requerente, JULGO PROCEDENTE, 

com espeque no art. 109, parágrafos 2º e 4º da Lei 6.015/1973, o pedido 

descrito na vestibular, determinando a expedição de mandado de 

retificação ao(à) digno(a) oficial(a) da serventia de registro civil que lavrou 

o assento ilustrado na inicial, devendo conter em seu bojo o nome correto 

da falecida, ou seja, SEVERINA DE PAULA ROZA. Uma vez promovida a 

retificação aqui ordenada, competirá ao oficial expedir nova certidão de 

óbito. 9. Sem custas. 10. Ciência ao MP. 11. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003938-24.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Sentença de Extinção Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer, manejada por MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE, em 

face UNIMED CUIABÁ. 2. A inicial foi recebida no ID. 21504604, ocasião em 

que foi oportunizado à parte contrária o direito a resposta para maiores 

esclarecimentos. 3. Decisão do indeferimento da tutela de urgência (ID. 

24438407). 4. Aportou aos autos manifestação (ID. 28295088), 

informando o falecimento da parte autora durante o trâmite da presente 

ação, requerendo a extinção do presente feito sem resolução do mérito. 5. 

Vieram conclusos. 6. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 7. 

O presente feito tutela direito personalíssimo, portanto intransmissível, 

posto que a assistência pleiteada em sede de petição inicial, qual seja, a 

internação da autora pela parte requerida apenas era útil à parte 

requerente. 8. Consoante De Plácido e Silva, direitos personalíssimos são 

aqueles: "puramente individuais, incidentes na própria personalidade 

humana, e protetores da vida, da liberdade e da honra" (Vocabulário 

jurídico. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 542). 9. Trata-se assim, 

de direitos que não podem ser transmitidos, posto que, in casu, não é 

passível de substituição de partes. 10. Desse modo, mister a extinção do 

presente feito, ante a perda da própria finalidade do mesmo, não havendo 

mais necessidade da tutela, outrora deferida, em decorrência do 

falecimento da parte requerente. 11. Nesse sentido encontra-se as 

jurisprudências dos Tribunais pátrios, vejamos: “FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO. Em virtude da natureza personalíssima do 

direito envolvido, extingue-se o processo sem resolução de mérito, 

naqueles casos em que ocorre o passamento do interessado.” (TJSC, 

Processo: AC 585959 SC 2008.058595-9, Relator(a): Sônia Maria Schmitz, 

Julgamento: 15/07/2009, Órgão Julgador:Terceira Câmara de Direito 

Público) – (grifei) AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS - DIREITO PERSONALÍSSIMO - FALECIMENTO DA PARTE 

AUTORA - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, IX, DO CPC). Extingue-se o processo, 

sem resolução do mérito, consoante o art. 267, IX, do CPC, quando ocorre 

a morte da parte autora, se o direito pleiteado é personalíssimo, portanto, 

intransmissível, como se dá no caso de pedido de fornecimento de 

medicamento.”(Processo: AC 606 SC 2006.000060-6, Relator(a): Jaime 

Ramos, Julgamento: 13/06/2006, Órgão Julgador:Segunda Câmara de 

Direito Público) – (grifei) 12. Ante o exposto, com o requerimento de 

extinção realizado pelo Ministério Público e considerando ainda o fato de 

que o direito tutelado corresponde a direito personalíssimo, o processo 

deve chegar ao seu termo, a teor do que preconiza o artigo 485, inciso IX, 

do Diploma Processual Civil. Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente 

feito. 13. Sem custas, uma vez que as partes são beneficiarias da justiça 

gratuita. 14. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001456-11.2016.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS 

MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL opostos por MANOEL DIAS FILHO 

em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT, ambos qualificados nos autos. 2. A parte embargada ajuizou ação 

monitória (Id. 1935586 e anexos) afirmando ser credora da Cédula de 

Crédito Bancário n.º B589731 via liberação de crédito em conta corrente 

nº 61680-0, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$ 

16.786,15 (dezesseis mil setecentos e oitenta e seis reais e quinze 

centavos). 3. Devidamente citada a parte requerida opôs embargos ao Id. 

20537795 e anexos, alegando, no mérito, dentre outros argumentos a 

correção monetária de forma indevida, devendo esta incidir somente a 

partir do ajuizamento da ação. Mais adiante alegou a impossibilidade de 

quitação do débito em razão de que passou por dificuldades financeiras 

vindo a ficar inadimplente, pugna, assim, pela aplicação da “teoria da 

imprevisão” e pelo julgamento improcedente da demanda. 4. A parte 

embargada apresentou réplica ao Id. 20916535, rebatendo os argumentos 

trazidos à baila pela embargante e requerendo a procedência da demanda. 

5. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 6. De plano, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo 

Civil, eis que a parte requerida é revel e não há necessidade de dilação 

probatória. 7. Pois bem, é ônus da parte embargante, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, provar as alegações mencionadas na 

inicial dos embargos a fim de viabilizar o acolhimento de sua pretensão. 8. 

Sobre o tema, o Novo Código de Processo Civil não inovou, mantendo a 

regra geral contida no art. 333, inciso I, antigo CPC de 1973, vejamos: “A 

regra tradicional do ônus da prova entre autor e réu é assegurada nos 

dois incisos do art. 373, caput, que, no particular, conserva a regra 

constante do art. 333 do CPC.” (Bueno, Cassio Scarpinella, Novo Código 

de Processo Civil anotado/ Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 

2015). 9. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim 

decidiu, litteris: “RESP 84627/MG; RECURSO ESPECIAL 1996/0000224-0. 

Fonte: DJ DATA: 05/10/1998 PG: 00073. Relator: Ministro NILSON NAVES 

(361). Data da Decisão: 10.02.98. Órgão julgador – Terceira Turma. 

Ementa: Direito Autoral. Músicas ao vivo. Auto de infração (irregularidade). 

Prova. 1. Incumbe ao Autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito. 2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o Autor não provou 

que tenha o réu "realizado tais exibições, para que seja compelido a 

recolher as contribuições reclamadas". 3. A míngua de ofensa a texto 

federal, a Turma não conheceu do recurso especial. Decisão por 

unanimidade.” (grifo nosso) 10. Mostra-se, ainda, adequada a lição de 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, 

destacando que: "Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a 

cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das 

alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios 

necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como 

base de sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu 

reconhecimento e acolhimento." (Curso de Direito Processo Civil: teoria da 

prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11 ED..- Slavador: Ed. Jus Podivm, 

2016).” 11. Portanto, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo 

Civil, cabe à parte embargante comprovar à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 12. No mérito, alegou a 

parte embargante, com base na Lei n. 6.899/1981, que a correção 

monetária terá incidência somente a partir do ajuizamento da demanda e 

os juros moratórios incidirão somente após a citação, portanto, o valor 

apresentado na inicial seria excessivo. 13. Em análise aos argumentos 

trazidos pelo embargante e embargado, além dos cálculos apresentados 

aos Ids. 1935593, 1935597 e 1935598, vislumbro que a correção do valor 

aplicada é a mesma pactuada no contrato de Id. 1935593. Bem por isso, 

não demonstrando a parte embargante por meio de demonstrativos o valor 

que entende ser correto, consoante inteligência do art. 702, §§ 2º e 3º do 

CPC/2015, o INDEFERIMENTO dos embargos é a medida que se impõe. 14. 

Suscita ainda a aplicação da chamada “Teoria da Imprevisão” alegando 

que por fato imprevisível não pode cumprir com o pagamento do débito. 

Pois bem, em análise aos embargos manejados e os documentos anexos, 

não se restaram comprovadas pelo embargante qualquer de suas 

alegações, não trazendo qualquer meio comprobatório a fim de 

fundamentar os requisitos de aplicação da Teoria da Imprevisão, conforme 

entendimento jurisprudencial do STJ, qual sejam: A) superveniência de um 

acontecimento imprevisível; b) alteração da base econômica objetiva do 

contrato e; c) onerosidade excessiva. Isto posto, também INDEFIRO o 

pleito. 15. Por outro lado, na contramão da embargante que não trouxe 

provas que pudessem sustentar seus embargos, a parte embargada 

instruiu devidamente seu pedido inicial, acostando à inicial cédula de 

crédito bancária (Id.1935593) – demonstrando a relação negocial entre as 

partes, bem como memória de cálculo (Ids. 1935597 e 1935598), 

comprovando cabalmente a existência da dívida. 16. De acordo com o 

disposto no artigo 700 do Novo Código de Processo Civil, para o manuseio 

da ação monitória é indispensável que o autor tenha constituída em seu 

favor prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual extraia a 

pretensão ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega 

de coisa fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o 

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa 

fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer.” 17. Nas palavras de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica 

principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor 

de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o 

iter processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). DISPOSITIVO 

18. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos 

à monitória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 19. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE a ação monitória ajuizada 

por SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO em face de MANOEL DIAS FILHO, e, como 

consequência CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo, 

CONDENANDO a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$ 

16.786,15 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e quinze 

centavos), ressaltando que a atualização monetária, multa e a incidência 

de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato firmado entre 

as partes (Id. 1935593). 20. Ainda, CONDENO a parte 

requerida/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC, contudo, 

SUSPENDO e exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida. 21. Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que apresente o 

demonstrativo atualizado da condenação e implemente o cumprimento de 

sentença, requerendo o que entender pertinente para satisfação do seu 

crédito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento. 22. 

Transcorrido “in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 23. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. 24. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001376-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E FARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001376-47.2016.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS 

MONITÓRIOS opostos por TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E FARIA 

em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT, ambas qualificados nos autos. 2. A parte embargada ajuizou ação 

monitória (Ids. 1863568 e anexos) afirmando ser credora da Cédula de 

Crédito Bancário n.º B01131787-4, cujo valor do débito atualizado soma a 

quantia de R$ 40.994,75 (quarenta mil novecentos e noventa e quatro 

reais e setenta e cinco centavos). 3. Devidamente citada a parte requerida 

opôs embargos aos Ids. 6871477 e anexos, alegando a abusividade de 

juros e correção monetária e a ilegalidade da aplicação da tabela PRICE 

requerendo, assim, pela extinção da demanda. 4. A parte embargada 

apresentou réplica ao Id. 9381024 rebatendo os argumentos trazidos à 

baila pela embargante e pugnou pela procedência da demanda. 5. Vieram 

os autos conclusos. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e 

Decido. 6. De plano, passo ao julgamento antecipado do mérito, com 

fundamento no artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil, eis que 

a parte requerida é revel e não há necessidade de dilação probatória. 7. 

Não havendo questões preliminares que carecem de análise, DECLARO 

SANEADO o feito e passo à fundamentação e ao mérito. 08. Pois bem, é 

ônus da parte embargante, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, provar as alegações mencionadas na inicial dos embargos 

a fim de viabilizar o acolhimento de sua pretensão. 09. Sobre o tema, o 

Novo Código de Processo Civil não inovou, mantendo a regra geral contida 

no art. 333, inciso I, antigo CPC de 1973, vejamos: “A regra tradicional do 

ônus da prova entre autor e réu é assegurada nos dois incisos do art. 

373, caput, que, no particular, conserva a regra constante do art. 333 do 

CPC.” (Bueno, Cassio Scarpinella, Novo Código de Processo Civil anotado/ 

Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015). 10. Em caso 

análogo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim decidiu, litteris: “RESP 

84627/MG; RECURSO ESPECIAL 1996/0000224-0. Fonte: DJ DATA: 

05/10/1998 PG: 00073. Relator: Ministro NILSON NAVES (361). Data da 

Decisão: 10.02.98. Órgão julgador – Terceira Turma. Ementa: Direito 

Autoral. Músicas ao vivo. Auto de infração (irregularidade). Prova. 1. 

Incumbe ao Autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito. 2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o Autor não provou que tenha 

o réu "realizado tais exibições, para que seja compelido a recolher as 

contribuições reclamadas". 3. A míngua de ofensa a texto federal, a Turma 

não conheceu do recurso especial. Decisão por unanimidade.” (grifo 

nosso) 11. Mostra-se, ainda, adequada a lição de Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, destacando que: "Segundo a 

distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus 

de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A 

parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz 

da veracidade do fato deduzido como base de sua pretensão/exceção, 

afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento." (Curso 

de Direito Processo Civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 

da tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira – 11 ED..- Slavador: Ed. Jus Podivm, 2016).” 12. Portanto, nos 

moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte 

embargante comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte autora. 13. No mérito dos embargos 

manejados, alega a ilegalidade aplicação da tabela Price que consiste na 

incorporação de juros compostos às amortizações de empréstimos e 

financiamentos. 14. No tocante ao argumento acima tenho que a solução 

da controvérsia ocorre a partir do esclarecimento sobre a legalidade ou 

não da prática dos juros capitalizados. 15. E a convicção deste Juízo 

deverá ser no sentido da regularidade da capitalização dos juros no 

contrato em questão. Explico: 16. A cobrança capitalizada de juros 

segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir 

da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000. 17. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.068.984/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, DJe de 29.6.2010; AgRg no Ag 1.266.124/SC, Terceira Turma, 

Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 7.5.2010; AgRg no REsp 

1.018.798/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO - Desembargador Convocado do TJAP -, DJe de 

1º.7.2010; AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12.4.2010. 18. Assim, para a 

cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a 

presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica 

possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 

31.3.2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em 

vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no 

REsp 1.052.298/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, DJe de 1º.3.2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à 

periodicidade. 19. No caso presente, como anotado acima a taxa de juros 

contratada perfaz em 4,5% ao mês e a taxa efetiva anual de 69,588143%, 

calculada de acordo com a Tabela PRICE, o que demonstra que a 

capitalização dos juros foi expressamente pactuada no contrato. 20. Isto 

posto, em que pese tratar-se o negócio jurídico de relação de consumo, 

deve a parte embargante comprovar os fatos alegados, não bastando 

apenas dizer que a taxa de juros aplicada no contrato está acima do que 

prevê jurisprudência pátria, sendo certo que o contrato estava 

expressamente prevendo a aplicação da Tabela PRICE, não considerando 

a embargante este ponto em seu cálculo realizado. 21. Por outro lado, na 

contramão da embargante que não trouxe provas suficientes a sustentar 

seus embargos, a parte embargada instruiu devidamente seu pedido 

inicial, acostando à inicial cédula de crédito bancária (Id. 1863589) – 

demonstrando a relação negocial entre as partes, bem como memória de 

cálculo (Id. 1863592), comprovando cabalmente a existência da dívida. 22. 

De acordo com o disposto no artigo 700 do Novo Código de Processo Civil, 

para o manuseio da ação monitória é indispensável que o autor tenha 

constituída em seu favor prova escrita sem eficácia de título executivo, da 

qual extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de quantia em 

dinheiro, entrega de coisa fungível, ou de determinado bem móvel ou 

imóvel, e ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: 

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer.” 23. Nas palavras de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a 

característica principal do procedimento monitório é a oportunidade 

concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu 

crédito, abreviar o iter processual para obtenção de um título executivo. 

Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, 

desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda 

monitória...”. (Novo Código de Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016). 24. E ainda, dispõe o §8º do art. 702 do CPC: 

“Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título 

II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.” DISPOSITIVO 25. Por 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

monitória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 26. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE a ação monitória ajuizada 

por SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO em face de TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E 

FARIA, e, como consequência CONSTITUO, de pleno direito, o título 

executivo, CONDENANDO a parte requerida a pagar ao autor a importância 

de R$ 40.994,75 (quarenta mil novecentos e noventa e quatro reais e 

setenta e cinco centavos), ressaltando que a atualização monetária, multa 

e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato 

firmado entre as partes (Id. 1863589). 27. Ainda, CONDENO a parte 

requerida/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC, contudo, 

SUSPENDO e exigibilidade face à gratuidade de justiça a qual DEFIRO a 

parte requerida, nos termos do art. 98 do CPC/2015, pois presentes estão 

os elementos que demonstram a hipossuficiência . 28. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte autora para que apresente o demonstrativo 

atualizado da condenação e implemente o cumprimento de sentença, 

requerendo o que entender pertinente para satisfação do seu crédito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 29. Transcorrido “in 

albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e ARQUIVEM-SE com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 30. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 31. 
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CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003420-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003420-05.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

GILMAR PEREIRA DA SILVA REU: AYMORE Vistos . 1. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por GILMAR PEREIRA DA SILVA em face de AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, ambos qualificados nos autos. 2. 

Aduz, o requerente, que celebrou com a requerida o contrato de 

financiamento, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com entrada de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), e valor líquido de financiamento de R$ 

13.000,00 (treze mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais de R$ 555,36 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

trinta e seis centavos), para aquisição de um veículo. 3. Todavia, alega 

que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de taxas e 

encargos que oneram excessivamente o consumidor, tais como, juros 

remuneratórios, capitalização mensal dos juros, multa contratual, comissão 

de permanência, custas e despesas com cobranças, tabela price, tarifa 

de cadastro, tarifa de avaliação e IOF. 4. Para tanto, requereu a revisão do 

contrato firmado entres as partes, objetivando que tais encargos sejam 

afastados. 5. Assim, pugnou liminarmente pela suspensão dos juros 

abusivos e, no mérito, seja declarada a abusividade de algumas cláusulas 

previstas no contrato. 6. A liminar fora indeferida, conforme se depreende 

da decisão lançada no id 10632438, determinando-se a citação do 

requerido. 7. Citada, a parte requerida contestou os pedidos (id 

10955632), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, 

alega a inexistência de onerosidade excessiva no contrato, pugnando, ao 

final, pela improcedência do pedido. 8. A sessão de mediação/conciliação 

restou inexitosa. 9. Intimada, a autora apresentou impugnação à 

contestação (id 17703733), reafirmando os fatos narrados na inicial. 10. 

Oportunizada às partes o direito de especificar as provas que pretendiam 

produzir, o requerente requereu a realização de perícia contábil, enquanto 

que a instituição financeira requereu o julgamento antecipado do mérito. 

11. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Da preliminar de inépcia da inicial. 12. Entende a requerida que a inicial é 

inepta, pois, o autor não teria discriminado as obrigações contratuais 

controvertidas, razão pela qual pede o indeferimento da inicial. 13. Ocorre, 

todavia, que ao analisar os autos verifico que o autor indicou as cláusulas 

que entende abusivas, após determinação de emenda à inicial. 14. Posto 

isso, deixo de acolher a preliminar. Da desnecessidade da prova pericial. 

15. Em ação revisional que tem por objeto contrato bancário, havendo a 

intenção do autor de discutir a legalidade das cláusulas contratuais, não 

se faz necessária a realização de perícia contábil, por se tratar de 

questão meramente de direito, comprovada por documentos. 15. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL - PROVA 

PERICIAL INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Pelo sistema processual 

brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende 

de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da 

necessidade da prova requerida. - Cabe ao Magistrado da causa observar 

os fundamentos fáticos e jurídicos para definir, a qualquer tempo, quais 

são as provas necessárias para construir o seu convencimento, já que 

ele é o destinatário das provas produzidas nos autos. V.v.: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA DE 

JUROS SUPERIORES AOS CONTRATADOS - NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. - Restando 

demonstrado pelo agravante a veiculação de tese acerca da divergência 

entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados ao contrato, 

conclui-se não ser a matéria exclusivamente de direito, havendo, de fato, 

ônus de prova ao seu encargo. - A produção da prova pericial deve ser 

deferida quando não é suficiente a mera leitura do contrato para a 

formação do convencimento do magistrado, que não detém, "a priori", 

conhecimentos contábeis. - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 

10024120769849001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 

08/03/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

29/03/2016)”. 17. Ademais, o juiz poderá dispensar prova pericial quando 

as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões 

de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar 

suficientes (CPC, art. 472). 18. Dessa forma, considerando que as provas 

existentes no feito são suficientes para o meu convencimento, declaro a 

desnecessidade de realização da prova pericial e passo ao julgamento 

antecipado do feito. Do mérito. 19. Trata-se de ação revisional de contrato 

com pedido de tutela de urgência proposta por GILMAR PEREIRA DA 

SILVA em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos narrados no 

relatório acima. Da aplicação do código de defesa do consumidor. 20. Nos 

termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. 21. Assim, entendo cabível a 

aplicação das normas consumeristas no caso em análise. Da possibilidade 

de revisão das cláusulas contratuais. 22. Reconhecida a incidência do 

CDC ao contrato firmado entre as partes, a parte autora, na qualidade de 

consumidor, tem o direito de revisar os seus termos que reputa ilegais ou 

abusivos. 23. Afinal, o contrato pactuado entre as partes é de adesão, 

pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas 

unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve 

ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente 

estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na 

elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições 

impostas unilateralmente. 24. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, 

não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação 

instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das 

cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas 

ou incompatíveis com a boa-fé. 25. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

26. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado 

entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, 

que foram indicadas pela autora. Da declaração genérica de cláusulas 

abusivas nos contratos firmados entre as partes. 27. Quanto ao tema, é o 

seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. 28. Por tal motivo, não conheço dos pedidos 

não-especificados e não-discriminados. Dos juros remuneratórios. 29. Nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são 

abusivos. 30. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 31. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de 

mercado. 32. No caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros 

remuneratórios conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar 

nos autos qual seria a taxa aplicada. 33. Assim, considerando que o autor 

tampouco comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares 

em excesso da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento 

de excessividade e abusividade. 34. Por esta razão, improcede o pedido 

neste particular aspecto. Da capitalização mensal dos juros. 35. O autor 

alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, 

pelas instituições financeiras, nos contrato de financiamento de veículo. 

36. Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal 

dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, 

prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça 

quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp 

nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período 

inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir 

de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 

2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT 

SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA 

DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA 

PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 
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Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)” 37. Assim, 

uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal (2,58%) 

e a anual (35,67%), e , sendo essa última superior ao duodécuplo da 

mensal (2,58 x 12 = 30,96%), conforme se verifica do documento 

acostado aos autos (id 7777829), entendo que restou prevista de forma 

expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a 

sua cobrança. 38. Posto isso, mister a improcedência do pleito. Da tabela 

price. 39. Há, agora, que se analisar a alegação do autor de que a 

utilização do sistema francês de capitalização e amortização de débitos 

(Tabela Price) significaria cobrança de taxa de juros superior à 

contratada, porque inflacionaria o saldo devedor. 40. O sistema conhecido 

como Tabela Price consiste em amortização da dívida em prestações 

periódicas, iguais e sucessivas, sendo o valor da prestação composto de 

duas parcelas, uma de juros e outra de capital. 41. De acordo com 

entendimento já pacificado não há ilegalidade na aplicação da referida 

tabela, consoante se vê dos julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS – TAXA EXPRESSAMENTE PACTUADA - ABAIXO DA 

MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE INEXISTENTE - CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – EXPRESSAMENTE 

PACTUADA - EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DA 

TABELA PRICE – PEDIDO REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. Estipulação dos juros remuneratórios em limite superior a 

12% ao ano, por si só, não reflete abusividade. Precedente do STJ no 

REsp Nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 

Abusividade também não verificada em relação à taxa média de mercado 

disponibilizada pelo BACEN no mesmo período e mesma modalidade de 

contrato.2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. Sendo que, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente.3. Tabela Price. Legalidade. 

O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização 

não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez 

que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o 

qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010); e, viabiliza a 

realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas 

iniciais do contrato bastante acessíveis. (Ap 32952/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)” 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – 

ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela PRICE, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para 

cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual 

praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no 

contrato. (Ap 144648/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018)” 42. No caso dos autos, não há que falar-se 

em ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que, mesmo não 

havendo previsão expressa de sua contratação, os juros foram cobrados 

integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor 

amortizado por outra parte das prestações. 43. Além disso, sua aplicação 

estabelece parcelas fixas no contrato de financiamento, permitindo que o 

consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas 

obrigações. 44. Por esta razão, improcede o pleito. Da multa contratual. 45. 

Com relação ao tema, o CDC prevê que “as multas de mora decorrentes do 

inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 

dois por cento do valor da prestação” – (CDC, art. 52, § 1º). 46. No caso 

dos autos, o contrato prevê multa moratória de 2% (dois por cento), sobre 

o valor devido, conforme se depreende da cláusula 1.2 do Contrato 

entabulado entre as partes. 47. Dessa forma, deixo de afastar o referido 

encargo, tendo-se em vista que está em consonância com a previsão 

legal. 48. Por esta razão, improcede o pleito. Da comissão de permanência. 

49. Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal 

de Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer 

outro encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais 

encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 50. No 

entanto, deixo de afastar o referido encargo, uma vez que não consta nos 

autos qualquer informação acerca dessa cobrança. 51. Por tal motivo, 

improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo banco 

requerido. Das custas e despesas com cobranças. 52. O autor bateu-se, 

em síntese, pela nulidade da cláusula que prevê a cobrança extrajudicial 

de "custas e despesas com cobrança". 53. Da análise do contrato 

celebrado entre as partes, é de ver que ele previu expressamente a 

cobrança de despesas, conforme se vê em sua cláusula 3ª. 54. Dito isso, 

entendo que é lícita a cláusula contida no contrato que sujeita o 

contratante ao pagamento de despesas extrajudiciais, inclusive honorários 

advocatícios, haja vista que a sua cobrança está expressa no pacto, em 

observância ao Código de Defesa do Consumidor, e prevista no art. 288 

da Lei nº10.9311/04. 55. Por esta razão, improcede o pleito. DA TARIFA 

DE CADASTRO 56. No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o 

STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente 

tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual 

somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a 

instituição financeira. 57. Sobre o tema, segue o aresto: “APELAÇÃO 

CÍVEL – RECLAMAÇÃO E REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

DE VEÍCULO – JUROS PACTUADOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – 

TARIFAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADOS 

NO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no 

mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 

“[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual 

remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção 

ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de 

dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente 

da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação 

de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).[...]” (REsp 

1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei) A jurisprudência é 

pacífica quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros na 

hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da 

entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e, desde que haja expressa 

previsão contratual. (N.U 1010857-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no 

DJE 10/12/2019) 58. No caso dos autos, houve a cobrança no valor de R$ 

496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) concernente a tarifa de 

cadastro, conforme se depreende do item V do contrato, todavia, não há 

irregularidade na sua cobrança, conforme acima assentado. 59. Portanto, 

válida a tarifa de cadastro, improcede o pleito neste sentido. Da tarifa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 78 de 730



avaliação de bem. 60. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem 

dado em garantia quando não houver abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado e quando não for onerosamente 

excessiva ao consumidor. 61. Tal entendimento foi firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito 

dos recursos repetitivos. 62. Sobre a matéria tem decidido o Tribunal de 

Justiça deste Estado: “AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REVISÃO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO 

– COBRANÇA ABUSIVA – PREVIÃO CONTRATUAL NULA – APLICAÇÃO 

DE MULTA POR SE TRATAR DE AGRAVO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ ao julgar o REsp 

nº 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a 

tese de que é válida a cobrança da “ tarifa de avaliação do bem dado em 

garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa 

com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança 

por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle 

da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – 

REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2. Embora o contrato em análise preveja a 

cobrança da tarifa de avaliação do bem, não consta qualquer menção de 

quais os serviços que correspondem, e muito menos há comprovação da 

efetiva prestação de quaisquer serviços vinculados à cobrança. (N.U 

0035233-17.2019.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 

30/09/2019)” 63. No caso dos autos, embora o contrato tenha previsto de 

forma clara a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 

330,00 (trezentos e trinta reais - item VI), o requerido não comprovou que 

o serviço tenha sido efetivamente prestado. 64. Posto isso, acolho o 

pedido para afastar a cobrança da referida tarifa, de forma simples. Da 

cobrança do imposto sobre operações financeiras (IOF). 65. Insurge-se o 

requerente contra a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, 

argumentando ser ilegal a cláusula que estipulou o referido tributo. 66. 

Todavia, tratando-se de tributo federal com previsão constitucional, sua 

cobrança é plenamente válida. 67. Sobre o temo, segue o julgado da 

Egrégia Corte deste Estado. “APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS 

MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

À PROPOSITURA DA DEMANDA – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 247 DO STJ - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – 

INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO ANTERIOR À 

RESOLUÇÃO N. 3.518 DO BACEN - SEGURO – DESCABIMENTO – 

AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DA COBRANÇA E DO SERVIÇO 

- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) – CABIMENTO DA 

COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL (TRIBUTO FEDERAL) - [...] É válida a 

cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), uma vez que se 

trata de tributo federal com previsão constitucional, cuja incidência 

independe das partes. [...] (Ap 143908/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)” 68. Assim, improcede o pleito 

neste particular. Do dispositivo. 67. Posto isso, e, por tudo mais que dos 

autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, apenas para afastar a cobrança da 

tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três 

reais), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção 

monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. 68. 

Considerando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 69. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e ARQUIVEM-SE 

os autos com as cautelas devidas. 70. Publique-se. Intime-se. 71. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004443-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (REU)

LUIZ DO AMARAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MAIARA VIANA MOREIRA OAB - MS21048 (ADVOGADO(A))

LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL OAB - MS6661 

(ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Autos do Processo de Judicial Eletrônico nº. 

1004443-83.2017.8.11.0006. Sentença Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ DO AMARAL atacando a sentença 

proferida ao Id. 26802146, sob o argumento de que a referida apresenta 

omissão, devendo o Juízo condenar o embargante em verba honorária no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 2. A parte 

apresentou réplica ao Id. 28699168, rebatendo os argumentos trazidos 

pelo embargante. 3. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 4. Pela análise das razões recursais, de rigor o não 

acolhimento do recurso de embargos de declaração. 5. No caso dos 

autos, entendo que não assiste razão à parte recorrente, porquanto 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

atacada. 6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, 

revelando que a pretensão reveste-se, na verdade, de tentativa de 

modificação desta, em razão que não cuida o pedido de Id. 271172973 de 

desistência, mas sim, transação realizada entre as partes e homologada 

pelo juízo. Outrossim, é incabível se falar em honorários em favor do 

advogado da parte devedora, sendo inclusive, tratada questão das custas 

processuais e honorários no acordo celebrado. Assim, visto que não há 

pelo embargante demonstração de discordância dos termos do acordo em 

si, mas tão somente a questão dos honorários sucumbenciais, a sentença 

atacada deverá permanecer incólume. 7. Nesse sentido, segue o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital)” 8. Logo, por não me deparar com qualquer um 

dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC/2015, pretendendo a parte 

embargante rediscutir ponto que discordar do posicionamento do juízo, 

deverá se insurgir contra referida decisão utilizando-se de instrumento 

adequado. 9. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o 

manejo do recurso, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração 

opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, 

com fundamento no artigo 1.022 do CPC. 10. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 11. 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVE-SE o feito com as 

baixas e anotações de ínsitas na CNGC. 12. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005006-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005006-09.2019.8.11.0006. 

EMBARGANTE: FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ EMBARGADO: 
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO ajuizada por FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ, em 

desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Alega o embargante, em síntese, 

que a execução é lastreada em título extrajudicial inexigível. 3. Aduz que 

foi emitida cédula de crédito bancário de financiamento de veículo n. 

8780514367, no valor financiado de R$ 90.322,47 (noventa mil, trezentos 

e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), para pagamento em 60 

(sessenta) parcelas, no valor de R$ 2.363,88 (dois mil, trezentos e 

sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), com o primeiro 

vencimento em 05/01/2015 e o último vencimento em 05/12/2019. 4. 

Informa que o contrato de financiamento de veículo foi emitido com 

garantia de obrigação, através de alienação fiduciária do veículo 

MITSUBISH MMC/L200-TRITON-FLEX – MODELO 2014/2015 – PLACA QBX 

7666 – CHASSI 93XFRKB9TFCE94944, de propriedade do embargante. 5. 

Noticia que referido veículo foi objeto de sinistro em 20/04/2017, optando a 

seguradora AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS pelo pagamento integral 

do valor do referido bem, mediante quitação do financiamento então 

firmado com a instituição financeira embargada. 6. Narra, também, que 

houve a quitação integral da dívida. 7. Os embargos recebidos sem a 

atribuição de efeito suspensivo. 8. O embargado apresentou impugnação, 

sustentando, em suma, a inviabilidade da repetição do indébito, mas 

reconhecendo a quitação da dívida (id 24740478). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 9. O feito admite julgamento no estado em que se 

encontra, com o conhecimento direto do pedido, uma vez que a matéria 

posta em debate versa questão única e exclusivamente de direito, nos 

termos do disposto no artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil, 

existentes nos autos todos os elementos necessários ao deslinde da 

pendência. 10. A propósito, destaco a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO 

EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PROVA PERICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA 

PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO 

PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – 

PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA 

PRICE – LEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento 

de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há 

elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, 

além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise 

dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a 

jurisprudência vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros 

remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de 

mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do 

REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, 

restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização 

dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de 

forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de 

juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a 

mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / 

MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela price, 

como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi 

desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde 

já, de um valor fixo para todas as Deve ser mantida a sentença no sentido 

de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte 

autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte 

sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação 

ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC. A exigência de 

prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou 

Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. (N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)” 8. Ao analisar os autos da 

execução de título extrajudicial n. 1000378-79.2016.811.0006, verifico que 

este juízo acolheu o pedido de desistência da ação do exequente, ora 

embargado, o qual noticiou o pagamento da dívida após a propositura da 

ação. 9. Naquele processo, vislumbro que o executado, ora embargante, 

concordou com o pleito de desistência, informando, inclusive, quitação do 

débito em 2017, data anterior à propositura dos presentes embargos e 

posterior ao ajuizamento da ação executiva. 10. Assim, diante da 

desistência da ação executiva e expressa concordância do embargante, 

resta rejeitar os embargos do devedor, ante ao desinteresse processual 

superveniente. 11. Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO os embargos à execução, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. 12. Por consequência, CONDENO a parte 

embargante no pagamento das custas e despesas processuais, e em 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. 13. Publique-se. 

Intime-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001445-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001445-79.2016.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em 

face de MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS, ambos qualificados nos autos. 

2. Em sua inicial (Id. 1931120 e anexos) alega, em síntese, a parte autora 

ser credora da parte requerida na importância atualizada R$ 87.610,11 

(oitenta e sete mil seiscentos e dez reais e onze centavos) decorrentes 

de Contratos de Adiantamento a Depositante, Contrato de Cheque Especial 

n. º 00000000000000634042 e Contrato de Cartão de Crédito nº 

00006049820575348009, oriundos da conta corrente de nº 63404-2. 3. Ao 

Id. 1943107 o juízo recebeu a inicial e determinou a citação da parte 

requerida, sendo esta devidamente citada consoante certificado ao Id. 

9837949. 4. Conforme certificado ao Id. 17938980 a parte requerida não 

efetuou o pagamento da dívida, deixando transcorrer in albis o prazo para 

defesa. 5. A parte autora ao Id. 29737181 manifestou pela conversão da 

demanda monitória em ação executiva apresentando cálculo atualizado do 

débito. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 6. 

Conforme se extrai dos autos, em que pese a parte requerida ter sido 

devidamente citada, contudo, não realizou o pagamento do débito e nem 

ofereceu defesa, configurando assim sua revelia. 7. Desta forma, não 

havendo questões preliminares a serem analisadas e sendo 

desnecessária a dilação probatória, DECLARO SANEADO o feito e passo 

ao julgamento antecipado da demanda na forma do art. 355, II, do 

CPC/2015. 8. Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, a petição 

inicial esta respaldada em prova cabal da existência da obrigação da parte 

requerida (Ids. 1931140 e 1931143). 9. De acordo com o disposto no 

artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 10. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 
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possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 11. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 12. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 13. Contudo, a revelia da parte requerida, por si só, não significa 

dizer que automaticamente ensejará na procedência da demanda. No caso 

dos autos os documentos acostados corroboram somente para 

procedência em parte da ação, visto que a parte autora somente 

apresentou como prova hábil a instruir o mandado injuntivo, a Cédula de 

Crédito Bancário - Cheque Especial n. º 634042 (Id. 1931143), não sendo 

demonstrado qualquer contrato assinado pela requerida referente a cartão 

de crédito como citado na inicial, isto é, “Contrato de Cartão de Crédito nº 

00006049820575348009” e, ainda, o extrato de movimentação de Id. 

1931145 não faz qualquer menção a gastos com cartão de crédito em 

específico, sendo incumbência da parte autora demonstrar os fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC/2015. 

DISPOSITIVO 14. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, do Código 

de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, 

CONDENANDO a parte requerida a pagar a parte autora somente o valor 

referente à Cédula de Crédito Bancária n. 634042 constante ao Id. 

1931143 devendo os juros e correção monetários serem calculados 

conforme pactuado no referido documento. 15. Visto que houve 

sucumbência recíproca CONDENO ambas as partes ao pagamento 

proporcional das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

dos quais caberá a parte autora ao pagamento da metade, e, a outra 

metade, caberá à parte requerida, nos termos do art. 86, do CPC/2015. 16. 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. 17. Certificado o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o demonstrativo atualizado da condenação e promova o 

cumprimento de sentença. 18. Decorrido “in albis” o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas 

na CNGC. 19. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 20. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001576-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS TAVARES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001576-54.2016.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS 

MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL opostos por LUCIANA DOS SANTOS 

TAVARES em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, 

ambos qualificados nos autos. 2. Todas as tentativas de citação pessoal 

da parte embargante restaram infrutíferas (Ids. 3694233, 5495053, 

9856180, 10640051, 15053345, 18991164, 2070089) razão pela qual foi 

determinada a citação via edital, devidamente realizada (Ids. 24635286 e 

25227473). 3. Decorrido o prazo para apresentação de defesa ou 

pagamento da dívida, foi nomeada para atuar na função de Curador 

Especial da devedora a Defensoria Pública que opôs embargos por 

negativa geral (ID. 28243250 e anexos). 4. Intimada, a parte embargada 

apresentou réplica ao Id. 28678012, onde rebateu os argumentos trazidos 

pela embargante e pugnando pela improcedência. 5. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 6. De 

plano, passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no 

artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil, eis que a parte 

requerida é revel e não há necessidade de dilação probatória. 7. Pois bem, 

é ônus da parte embargante, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, provar as alegações mencionadas na inicial dos embargos 

a fim de viabilizar o acolhimento de sua pretensão. 8. Sobre o tema, o 

Novo Código de Processo Civil não inovou, mantendo a regra geral contida 

no art. 333, inciso I, antigo CPC de 1973, vejamos: “A regra tradicional do 

ônus da prova entre autor e réu é assegurada nos dois incisos do art. 

373, caput, que, no particular, conserva a regra constante do art. 333 do 

CPC.” (Bueno, Cassio Scarpinella, Novo Código de Processo Civil anotado/ 

Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015). 9. Em caso análogo, 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim decidiu, litteris: “RESP 

84627/MG; RECURSO ESPECIAL 1996/0000224-0. Fonte: DJ DATA: 

05/10/1998 PG: 00073. Relator: Ministro NILSON NAVES (361). Data da 

Decisão: 10.02.98. Órgão julgador – Terceira Turma. Ementa: Direito 

Autoral. Músicas ao vivo. Auto de infração (irregularidade). Prova. 1. 

Incumbe ao Autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito. 2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o Autor não provou que tenha 

o réu "realizado tais exibições, para que seja compelido a recolher as 

contribuições reclamadas". 3. A míngua de ofensa a texto federal, a Turma 

não conheceu do recurso especial. Decisão por unanimidade.” (grifo 

nosso) 10. Mostra-se, ainda, adequada a lição de Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, destacando que: "Segundo a 

distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus 

de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A 

parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz 

da veracidade do fato deduzido como base de sua pretensão/exceção, 

afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento." (Curso 

de Direito Processo Civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 

da tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira – 11 ED..- Slavador: Ed. Jus Podivm, 2016).” 11. Portanto, inexiste 

pretensão material ou processual da embargante, tampouco substrato 

probatório a corroborar aquelas, o que competiria a embargante, por 

tratar-se de fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes do artigo 373, 

I, do Código de Processo Civil. De mesmo modo, não se detecta nenhum 

vício de consentimento na formação do negócio jurídico, bem por isso, a 

improcedência dos embargos manejados é a medida que se impõe. 12. Por 

outro lado, na contramão da embargante que não trouxe provas que 

pudessem sustentar seus embargos, a parte embargada instruiu 

devidamente seu pedido inicial, acostando à inicial “Proposta de Abertura 

de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços” (Id. 1984758); 

Extrato de movimentação de conta bancária (Id. 1984778) e faturas de 

cartão de crédito (Ids. 1984777, 1984780, 1984781, 1984782, 1984784, 

1984786, 1984787, 1984788, 1984789, 1984791, 1984794 e 1984796) – 

demonstrando a relação negocial entre as partes, o que sequer foi 

impugnado, bem como memória de cálculo (Id. 1984797, 1984801 e 

1984804), comprovando cabalmente a existência da dívida. 13. De acordo 

com o disposto no artigo 700 do Novo Código de Processo Civil, para o 

manuseio da ação monitória é indispensável que o autor tenha constituída 

em seu favor prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual 

extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, 

entrega de coisa fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e 

ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A 

ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do 

devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer.” 14. Nas palavras de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a 

característica principal do procedimento monitório é a oportunidade 

concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu 

crédito, abreviar o iter processual para obtenção de um título executivo. 

Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, 

desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda 

monitória...”. (Novo Código de Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016). DISPOSITIVO 15. Por todo o exposto, JULGO 
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IMPROCEDENTES os presentes embargos à monitória, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 16. Deixo de condenar a 

parte embargante ao pagamento de honorários de sucumbência na medida 

em que a sua própria pessoa não deu causa à interposição do instrumento 

de defesa, sendo que tal foi feito por força da lei mediante a nomeação 

por este juízo de curador especial. Logo, amparando-me ao princípio da 

causalidade, deixo de impor o ônus à sucumbência a embargante. 17. Por 

outro oportuno, JULGO PROCEDENTE a ação monitória ajuizada por 

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO em face de UCIANA DOS SANTOS TAVARES, e, como 

consequência CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo, 

CONDENANDO o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 

44.839,68 (quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e 

sessenta e oito centavos), ressaltando que a atualização monetária, multa 

e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado nos contratos 

firmados entre as partes (Id. 1984758). 18. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC. 19. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte autora para que apresente o demonstrativo 

atualizado da condenação e implemente o cumprimento de sentença, 

requerendo o que entender pertinente para satisfação do seu crédito, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento. 20. Transcorrido “in 

albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e ARQUIVEM-SE com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 21. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 22. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003193-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (REU)

CLEONICE BUCK LEITE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1003193-49.2016.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL AS em face de 

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, 

HAROLDO MONTEIRO LEITE e CLEONICE BUCK LEITE, todos qualificados 

nos autos. 2. Em sua inicial (Id. 4325635 e anexos) alega, em síntese, a 

parte autora ser credora da parte requerida na importância atualizada 

R$172.242,26 (cento e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais 

e vinte e seis centavos) decorrentes de Contrato de Abertura de Credito – 

BB Giro Empresa Flex sob o nº 018.409.503 no valor de R$ 110.000,00 

(cento e dez mil reais), com vencimento final para 26 de outubro de 2014. 

3. Na decisão de Id. 5526031 o juízo recebeu a inicial e determinou a 

citação da parte requerida, sendo esta devidamente citada consoante 

certificado ao Id. 6035694, 8292299 e 15659651. 4. Conforme certificado 

ao Id. 16606437 a parte requerida não efetuou o pagamento da dívida, 

deixando transcorrer in albis o prazo para defesa. 5. A parte autora ao Id. 

16693279 manifestou pelo julgamento antecipado da lide. É o sucinto relato 

do necessário. Fundamento e Decido. 6. Conforme se extrai dos autos, em 

que pese a parte requerida ter sido devidamente citada, contudo, não 

realizou o pagamento do débito e nem ofereceu defesa, configurando 

assim sua revelia. 7. Desta forma, não havendo questões preliminares a 

serem analisadas e sendo desnecessária a dilação probatória, DECLARO 

SANEADO o feito e passo ao julgamento antecipado da demanda na forma 

do art. 355, II, do CPC/2015. 8. Não obstante a aplicação dos efeitos da 

revelia, a petição inicial esta respaldada em prova cabal da existência da 

obrigação da parte requerida (Id. 4325641). 9. De acordo com o disposto 

no artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 10. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 11. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 12. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 13. No caso dos autos os documentos acostados corroboram 

para procedência da ação, visto que a parte autora apresentou prova 

hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos o “CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX NR. 018.409.503” 

devidamente assinado pela parte requerida (Ids. 4325641), o que não foi 

impugnado e ainda, demonstrativo atualizado da dívida (Id. 4325643 e 

4325647) que aliados à revelia da parte requerida, levam a procedência da 

demanda. DISPOSITIVO 14. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, 

CONDENANDO a parte requerida a pagar a parte autora a importância de 

atualizada R$172.242,26 (cento e setenta e dois mil, duzentos e quarenta 

e dois reais e vinte e seis centavos) devendo os juros e correção 

monetários serem calculados conforme pactuado no documento de Ids. 

4325641. 15. CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre valor da causa. 16. DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 17. 

Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado da 

condenação e promova o cumprimento de sentença. 18. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 19. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 20. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003193-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (REU)

CLEONICE BUCK LEITE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1003193-49.2016.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL AS em face de 

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, 

HAROLDO MONTEIRO LEITE e CLEONICE BUCK LEITE, todos qualificados 

nos autos. 2. Em sua inicial (Id. 4325635 e anexos) alega, em síntese, a 
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parte autora ser credora da parte requerida na importância atualizada 

R$172.242,26 (cento e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais 

e vinte e seis centavos) decorrentes de Contrato de Abertura de Credito – 

BB Giro Empresa Flex sob o nº 018.409.503 no valor de R$ 110.000,00 

(cento e dez mil reais), com vencimento final para 26 de outubro de 2014. 

3. Na decisão de Id. 5526031 o juízo recebeu a inicial e determinou a 

citação da parte requerida, sendo esta devidamente citada consoante 

certificado ao Id. 6035694, 8292299 e 15659651. 4. Conforme certificado 

ao Id. 16606437 a parte requerida não efetuou o pagamento da dívida, 

deixando transcorrer in albis o prazo para defesa. 5. A parte autora ao Id. 

16693279 manifestou pelo julgamento antecipado da lide. É o sucinto relato 

do necessário. Fundamento e Decido. 6. Conforme se extrai dos autos, em 

que pese a parte requerida ter sido devidamente citada, contudo, não 

realizou o pagamento do débito e nem ofereceu defesa, configurando 

assim sua revelia. 7. Desta forma, não havendo questões preliminares a 

serem analisadas e sendo desnecessária a dilação probatória, DECLARO 

SANEADO o feito e passo ao julgamento antecipado da demanda na forma 

do art. 355, II, do CPC/2015. 8. Não obstante a aplicação dos efeitos da 

revelia, a petição inicial esta respaldada em prova cabal da existência da 

obrigação da parte requerida (Id. 4325641). 9. De acordo com o disposto 

no artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 10. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 11. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 12. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 13. No caso dos autos os documentos acostados corroboram 

para procedência da ação, visto que a parte autora apresentou prova 

hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos o “CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX NR. 018.409.503” 

devidamente assinado pela parte requerida (Ids. 4325641), o que não foi 

impugnado e ainda, demonstrativo atualizado da dívida (Id. 4325643 e 

4325647) que aliados à revelia da parte requerida, levam a procedência da 

demanda. DISPOSITIVO 14. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, 

CONDENANDO a parte requerida a pagar a parte autora a importância de 

atualizada R$172.242,26 (cento e setenta e dois mil, duzentos e quarenta 

e dois reais e vinte e seis centavos) devendo os juros e correção 

monetários serem calculados conforme pactuado no documento de Ids. 

4325641. 15. CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre valor da causa. 16. DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 17. 

Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado da 

condenação e promova o cumprimento de sentença. 18. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 19. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 20. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002534-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARY CAMILO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002534-35.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARY CAMILO DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais c/c pedido de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito, promovida por ARY CAMILO DA SILVA, contra 

BANCO PAN, pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais, bem como à restituição, a título de 

danos materiais, do valor que conforme os requerentes lhe foram cobrado 

indevidamente. 2. Aduz o Requerente, em sua petição inicial, que é 

beneficiário do INSS recebendo mensalmente o valor de 01 (um) salário 

mínimo a título de aposentadoria por idade, e que há alguns meses ao 

receber seu benefício percebeu que o mesmo estava vindo com valores a 

menor do que deveria estar recebendo. 3. Afirma que procurou INSS para 

obter informações sobre os referidos descontos, sendo que o citado 

órgão lhe forneceu um extrato de empréstimos consignados, onde consta 

um total de três empréstimos em seu nome, sendo um deles do Banco 

Panamericano, no valor de R$ 706,20 (setecentos e seis reais e vinte 

centavos), sendo cada parcela no valor de R$ 21,20 (vinte e um reais e 

vinte centavos) num total de 72 parcelas, com data de inclusão em 

27/11/2015. 4. Alega que não satisfeito e sem entender o que estava 

acontecendo, o Requerente então procurou o PROCON da cidade de 

Cáceres-MT, para obter mais informações, sendo que a resposta que 

obteve do Requerido Banco Pan, foi a de que existe um contrato de 

empréstimo consignado, de nº 308310123-2, de titularidade do 

Requerente, formalizado em 27/11/2015, no plano de 72 parcelas de R$ 

21,20 com valor líquido de R$ 706,20, que foi creditado na conta corrente 

de titularidade do Requerente. 5. Afirma ainda, que não fizera empréstimo 

algum com a financeira, desconhecendo, portanto, a origem do suposto 

débito e suposto contrato, bem como não fora creditado valor algum 

referente ao suposto empréstimo tomado. 6. Por tais motivos, a parte 

requerente entende restarem configurados os danos morais, bem como a 

necessidade de repetição de indébito, no que tange ao valor que afirma ter 

sido cobrado indevidamente, bem como acerca do valor restante do 

empréstimo. 7. Foi recebida a petição inicial (ID. 19779872), por estarem 

presentes os requisitos legais, sendo deferida a tutela de urgência, por 

haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte 

requerente juntou ao processo comprovante demonstrativo de descontos 

e débitos que ocorriam em seu pagamento correspondente ao valor 

supostamente emprestado. 8. Realizada audiência, não houve conciliação 

(ID. 21610801). 9. O requerido, Banco Pan, apresentou contestação (ID. 

22267962), aduzindo que o autor, por livre e espontânea vontade, 

celebrou contrato junto ao Banco réu. No mérito, sustentou sobre a 

inexistência de ato ilícito por parte do banco. Aduziu sobre a validade da 

cobrança e termos contratados e que agiu de boa-fé. Refutou o pedido de 

danos morais visto que não comprovado o dano sofrido. Rebateu o pedido 

de devolução em dobro ante a ausência de base fática, legal ou 

jurisprudencial para amparar o pleito. Insurgiu para que o termo inicial dos 

juros moratórios do evento danoso. Asseverou sobre o não cabimento da 

inversão do ônus da prova. Juntou documentos de ID. 

22267964/22267966. 10. Posteriormente, a parte requerente apresentou 

impugnação à contestação (ID. 24696908), ratificando as alegações 

presentes na petição inicial e requerendo a procedência da ação. 11. 
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Determinada a especificação de provas, ambas as partes pugnaram pelo 

julgamento do feito. (ID. 29668802/29987054). É a síntese do necessário. 

Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 12. Como 

é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

13. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 14. 

Para se obter indenização por danos sofridos necessário se faz 

comprovar o dano, o nexo de causalidade e a culpa quando se tratar de 

responsabilidade subjetiva. 15. Como se vê dos autos restou provado o 

dano moral, pela própria situação relatada, adstrito ao drama de ser 

cobrado por débito de empréstimo consignado, sem ter recebido o valor 

referente ao empréstimo junto ao banco requerido, comprometendo seus 

compromissos financeiros. 16. Adstrito ao dano moral, não resta dúvida 

quanto à desídia da parte requerida, vez que no caso em tela demonstra a 

mais pura falta de respeito e atenção com os consumidores, pois a 

requerida assumiu o risco de sua atividade, lucra com a mesma e não 

deseja indenizar os danos morais suportados pelos requerentes. 17. 

Nesse ínterim, como regra geral, ainda mais protetiva nos casos dos 

consumidores, conforme artigo 6º, incisos VII e VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, o ônus de demonstrar fato que obsta a procedência do 

direito constitutivo alegado pelo autor é da parte requerida, é nesse 

sentido a regra cogente estabelecida no artigo 333, inciso II do Código de 

Processo Civil: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”(grifos nossos) 18. 

No entanto, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

trazendo em sua contestação meras conjecturas, que não se encontram 

amparadas em provas documentais. 19. Analisando o contrato 

apresentado nos autos (ID. 22267964), verifico que dispensa até mesmo a 

perícia técnica em face do erro grosseiro da assinatura. Basta observar 

com atenção a posta no RG do requerente de ID. 19768986, com a 

exarada no contrato para aquilatar que se diverge. Desnecessária por 

essa razão de perícia grafotécnica. 20. E ainda, não comprovado a 

depósito do valor emprestado na conta corrente do autor, entendo que o 

requerido não trouxe qualquer indício de legalidade da cobrança, a ele 

incumbida o ônus da prova, visando desconstituir o direito apontado na 

inicial, nos termos do art. 373, II do CPC. 21. Não foi demonstrado pelo 

requerido, qualquer elemento a dar legalidade da cobrança na folha de 

pagamento do requerente noticiados na inicial para eximir de tal 

responsabilidade. Sendo que a cobrança realizada é fato inconteste nos 

autos. 22. Doutrina e Jurisprudência são assentes em afirmar que o dano 

moral é indenizável, ainda que não tenha repercussões de ordem 

econômica, pois o que se procura resguardar, acima de tudo, é a 

dignidade da pessoa humana por meio de uma compensação financeira, 

visto que os atributos morais são insuscetíveis de valoração econômica. 

23. Incide ao caso concreto os normativos consumeristas, nos quais, em 

seu art. 14 preceitua que o fornecedor responde de forma objetiva por 

danos causados aos seus consumidores pela má prestação de serviços. 

24. Não é só, diante da documentação trazida aos autos, reputa-se a 

veracidade dos fatos alegados pelo autor, merecendo dar procedência a 

ação, não podendo o autor arcar com um débito que não deu causa. 25. 

Neste contexto, necessária a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os 

descontos mensais realizados na conta corrente do requerente cabendo a 

sua restituição. 26. O ato ilícito praticado pela parte requerida enseja 

condenação civil, tendo em vista sua atitude em cobrar indevidamente os 

requerentes, causando embaraço e transtorno aviltante aos autores. 27. 

A negligência da parte requerida ao cobrar as partes requerentes por um 

débito, descontando o valor referente à suposta parcela na folha de 

pagamento dos mesmos, é por si só ato lesivo, desrespeitoso, causando 

transtorno sofrível, forçando os autores a procurar a via judicial – 

pesarosa, custosa – para angariar seus direitos. 28. Diante da 

universalidade dos fatos e documentos colacionados nos autos, verifico a 

existência do dano moral. 29. Insta salientar que, a culpa da parte 

requerida é objetiva, não cabe à parte requerente indicar a mesma, 

conforme o art. 14, caput, do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. 30. O Código Civil prevê em seu art. 186 e 927 que, 

todo aquele que causar prejuízo a terceiros pratica ato ilícito, in verbis: 

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 – Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

31. A jurisprudência uníssona do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso entende como configurados os danos morais em caso de 

cobrança de débito, acerca de negócio jurídico, cuja existência não foi 

comprovada pela parte requerida: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA 

CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a 

formalização do suposto contrato de empréstimo consignadoem folha de 

pagamento não foi demonstrada, a realização de descontosmensais 

indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriamreferentes às 

parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenaçãopor dano moral. 2. 

Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valorarbitrado a 

título de danos morais quando se evidenciar manifestoexcesso do 

quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial 

não provido. (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011) Grifo Nosso 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO 

INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO 

CONTRATADO. Deve o Banco demandado responder pelo prejuízo que a 

autora suportou em razão de desconto indevido em sua aposentadoria. 

Inexistência de contrato de empréstimo. Evidenciada a cobrança de 

valores no contracheque da demandante e a inexistência de contrato, a 

devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida 

que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). Dano in re ipsa . Ausente 

sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. 

Negaram provimento ao recurso. Unânime. (Apelação Cível Nº 

70046271839, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 15/12/2011) Grifo Nosso. 

APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇAO 

JURÍDICA C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO FINANCEIRO - DESCONTOS 

REALIZADOS NOS RENDIMENTOS DO APELADO EM VIRTUDE DO 

EMPRESTIMO - AUTOR NAO RECEBEU O VALOR DO EMPRESTIMO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO 

NAO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 20711 MS 2011.020711-0, 1ª Câmara 

Cível, Relator: Des João Maria Lós, Julgado em 18/01/2012, DE 

24/01/2012). 32. Não resta dúvida quanto a desídia do requerido, vez que 

no caso em tela demonstra falta de respeito e atenção com o consumidor, 

principalmente com os mais humildes, utilizando seu poder de 

constrangimento para descontar indevidamente parcelas de empréstimo 

que sequer foi recebido pelos requerentes, motivo pelo qual o mesmo faz 

jus à restituição em dobro do valor que efetivamente lhe foi deduzido 

indevidamente, segundo o art. 42, parágrafo único, do CDC: “Art. 42. (...) 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável”. 33. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Aliás, 

este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade pelo simples fato de dispor-se 

a executar determinados serviços. 34. No presente caso, é inquestionável 

que o requerente foi cobrado por quantia indevida, posto que não 

receberam da requerido o valor emprestado, portanto, mister a aplicação 

do disposto no § único do artigo 42, para que a instituição bancária 

requerida restitua os autores em dobro, com relação ao valor descontado 

indevidamente em sua folha de pagamento. 35. É esse o posicionamento 

emanado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 

1º, DO CPC). apelação cível. responsabilidade civil. contratação de 

empréstimo mediante fraude. indevido desconto em PENSÃO. repetição em 

dobro. É risco inerente a atividade bancária a verificação da veracidade 
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das informações que lhes são fornecidas no momento da contração de 

empréstimos. Precedentes do STJ. Aquele que tem descontado 

indevidamente da sua remuneração valores referentes a empréstimo 

consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos 

do art. 927, parágrafo único do CC c/c art. 14, § 3º, do CDC. Os descontos 

indevidamente realizados na pensão mensal da lesada devem ser 

devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC - ( 

REsp 1.079.064-SP ). Sentença confirmada. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. (Agravo nº 70047196431, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

27/12/2011). Grifo Nosso 36. De igual forma, uma vez aceita a cobrança 

em dobro de entes públicos, o que dizer então de instituições bancárias 

milionárias, que tem lucros exorbitantes, portanto urge seja restituída a 

parte requerente em relação ao valor que foi cobrada indevidamente, o 

qual corresponde as 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 21,20 (vinte e um 

reais e vinte centavos), satisfazendo a quantia de R$ 1.526,40 (mil 

quinhentos e vinte e seis reis e quarenta centavos), sendo que este valor 

deverá ser restituído em dobro. DO DANO MORAL 37. Se não resta dúvida 

quanto à obrigação indenizatória a ser imposta à requerida, resta, porém, 

fixar o valor dessa indenização, ante seu caráter eminentemente 

subjetivo. 38. Como é sabido, o dinheiro não recompõe a integridade física, 

psíquica ou moral lesada de alguém, é apenas uma consolação para 

amenizar a dor da vítima e deve servir também de punição para o 

causador do dano, a fim de reprimir pedagogicamente futuras atitudes 

semelhantes. 39. A melhor doutrina diz que o valor da condenação não 

deve ser além das possibilidades de pagamento do ofensor, pois se a 

quantia for muito alta, este torna-se também uma vítima, por outro lado, não 

pode ser valor irrisório que incentive o desrespeito continuado. 40. Sobre 

a questão, elucidativo é um acórdão do Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, modelo de orientação quando se trata de fixar 

indenização por danos morais: “O dano moral não é estimável por critérios 

de dinheiro. Sua indenização é esteio para a oferta de conforto do 

ofendido, que não tem a honra paga, mas sim uma reparabilidade ao seu 

desalento” (LEX TJSP-142/104). 41. A ausência de parâmetros legais para 

se arbitrar o valor do dano moral, até mesmo pelo fato de ser a dignidade 

um bem inestimável, torna a mensuração laboriosa tarefa. 42. No que toca 

à relação de consumo não é recente a perniciosa prática de alguns 

(pequenos, médios e grandes) empresários (e aqui me refiro em sentido 

lato), que fazem uso de uma lógica que muitos se negam a reconhecer, 

qual seja: é mais rentável continuar a transgredir a lei e ferir direitos, 

encetando danos (principalmente os de ordem moral), do que se amoldar a 

ela, pois são poucos os que batem à porta do Poder Judiciário para 

reivindicar Justiça e quando o fazem são respondidos, quase sempre, 

pífia e tardiamente. 43. Creio que o resultado de uma demanda de 

indenização por dano moral não pode gerar outro dano moral, o mais 

pérfido de todos, qual seja, a ausência de Justiça. 44. Recuso-me a 

aceitar argumentos de que a indenização por danos extrapatrimoniais não 

pode ser elevada - vez que se trataria de enriquecimento ilícito – quando 

os seus causadores estão a se enriquecer justamente por causa deste 

sofisma. Vislumbro um Poder Judiciário que esteja em compasso com a 

realidade e não seja submisso aos interesses dos fomentadores da lesão 

alheia. Em que pese abalizadas opiniões e os grandes tratados sobre o 

tema, o melhor norte a ser seguido quanto à fixação do montante 

indenizatório foi dado pelo “legislador”, quando na feliz redação do art. 944 

do Novo Código Civil disse: “a indenização mede-se pela extensão do 

dano”. 45. Pode parecer uma contradição dizer que o dano moral é 

inestimável e ao mesmo tempo mencionar o dispositivo, contudo, mesmo 

sendo imensurável, dentro dos parâmetros capitalistas é possível sua 

avaliação para fins compensatórios. Nesta esteira, creio que além de se 

levar em consideração os critérios apregoados, a extensão (potencial ou 

concreta) do dano deve servir como trilha a ser percorrida quando da 

definição do valor a ser indenizado. Falo de extensão potencial porque em 

alguns casos o dano pode se apresentar “estreito” sob o prisma individual, 

porém coletivamente ele tende a ser flagrantemente lesivo, cabendo ao 

Poder Judiciário desestimulá-lo da forma mais temida pelos beneficiários 

de sua perpetração, ferindo-os naquilo que eles mais valoram, no 

elemento pelo qual eles fazem tudo e passam a agir com menoscabo em 

relação às pessoas, vendo nelas apenas uma oportunidade de ganhos 

financeiros, enfim: afligindo-os em seu capital. 47. Tendo por parâmetro 

tais princípios e orientações, tenho que na hipótese emergente dos autos 

a justa reparação por danos morais deve corresponder a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a serem acrescidos de juros de mora a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. DISPOSITIVO 48. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a parte requerida BANCO PAN a restituir ao autor o valor de 

R$ 1.526,40 (mil quinhentos e vinte e seis reis e quarenta centavos), em 

dobro, a título de repetição de indébito, bem como a quantia de R$ 

10.0000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambas a partir desta 

decisum. Outrossim, por consequência, convalido a liminar deferida nos 

autos. 49. Condeno a parte sucumbente ao pagamento de custas e 

despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o 

valor da causa, conforme §3º do artigo 20 do CPC. 50. Após o trânsito em 

julgado, proceda às anotações de estilo e após, INTIME-SE o requerido 

para adequar o contrato e pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de 

penhora e avaliação. 51. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006050-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA GARCIA DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006050-63.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BIANCA GARCIA DE JESUS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. 1. BIANCA GARCIA DE JESUS propôs a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS em face de CREFISA S/A, todos qualificados nos autos. 

2. Aduz, a requerente, que celebrou com a requerida o contrato de 

empréstimo pessoal, no valor de R$ 2.066,66 (dois mil e sessenta e seis 

reais e sessenta e seis centavos), para pagamento em 11 (onze) parcelas 

mensais de R$ 437,13 (quatrocentos e trinta e sete reais e treze 

centavos), mediante desconto em conta corrente. 3. Todavia, alega que as 

prestações são desproporcionais, ante a cobrança de taxa mensal 

(18,78%) e anual (688,50%) que oneram excessivamente o consumidor. 

4. Para tanto, requereu a revisão do contrato firmado entres as partes, 

objetivando que tais taxas sejam revisadas para a taxa média apontada 

pelo Banco Central do Brasil. 5. Diante de tais acontecimentos, pugna pela 

revisão das taxas abusivas, condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais, ante a inexistência do débito lhe cobrado, assim como a 

restituições em dobro dos valores acima mencionados com alicerce no art. 

42 do CDC. 6. Citada, a parte requerida contestou os pedidos (id 

28513274), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, 

alega a inexistência de onerosidade excessiva no contrato, pugnando, ao 

final, pela improcedência do pedido. 7. A sessão de mediação/conciliação 

restou inexitosa. 8. Intimada, a autora apresentou impugnação à 

contestação (id 29142099), reafirmando os fatos narrados na inicial. 9. 

Oportunizada às partes o direito de especificar as provas que pretendiam 

produzir, requereram o julgamento antecipado do mérito. 10. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Da preliminar 

de impugnação à assistência judiciária gratuita. 11. Opõe-se o requerido 

contra o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da parte 

autora, argumentando que este reúne condições de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios pois assumiu compromisso junto à 

instituição financeira, ora contestante, para pagamento de parcelas 

mensais de empréstimo, demonstrando, assim, sua capacidade financeira. 

12. Pois bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o benefício da 

gratuidade de justiça, poderá a parte contrária aforar preliminar em sede 

de contestação, de acordo com o código processual, demonstrando que o 

beneficiário possui renda suficiente para o custeio da demanda. 13. No 

caso dos autos, o impugnante nada juntou de documentos ou provas que 

fossem contundentes e capazes de alterar o cenário inicialmente formado, 

no campo da gratuidade deferida. 14. Assim, considerando que o 
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requerido não comprovou nos autos que a parte autora aufere renda 

suficiente para arcar com as custas e honorários advocatícios deixo de 

acolher a preliminar arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, 

nos termos já deferidos. Da preliminar de inépcia da inicial. 15. Entende o 

requerido que a inicial é inepta, pois, a parte autora não teria discriminado 

as obrigações contratuais controvertidas, razão pela qual pede o 

indeferimento da inicial. 16. Ocorre, todavia, que ao analisar os autos 

verifico que a parte autora indicou as cláusulas que entende abusivas. 17. 

Posto isso, deixo de acolher a preliminar. Do mérito. 18. Passo ao 

julgamento antecipado do mérito com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, 

por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Dos juros remuneratórios. 

19. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros 

remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano 

não são abusivos. 20. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória 

há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 

21. Com efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato 

firmado entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da 

instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto 

somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma 

significativa à taxa média praticada no mercado por ocasião da 

contratação. 22. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco 

Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros 

de mercado para crédito pessoal não consignado por pessoa física, no 

mês de setembro de 2018 (período relativo ao contrato em exame), foi de 

122,2% ao ano, o que dá a entender que a média mensal praticada seria 

na base de 6,9% ao mês, não capitalizados. 23. Na espécie, verifico que a 

taxa anual contratada (688,50%) é mais elevada do que a taxa média de 

mercado à época da contratação (122,2%), o que NÃO representa uma 

pequena discrepância passível de aceitação (566,3%), a evidenciar a 

abusividade da taxa de juros contratada. 24. A propósito, destaco a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE. Os contratos 

bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante 

impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade 

em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) 

(súmula 596/STF). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios 

em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de 

consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada - art. 51, §1º do CDC) fique demonstrada, ante 

as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). 

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa 

superior a uma vez e meia à taxa média praticada pelo mercado, divulgada 

pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão. Recurso provido 

em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.001298-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/03/2020, publicação da súmula em 05/03/2020)” 25. Portanto, diante da 

irregularidade apontada na fixação dos juros remuneratórios no contrato 

em exame, mister reduzi-los ao patamar de 122,2% ao ano, pois que 

corresponde a taxa média de mercado. Da repetição do indébito. 26. O 

intuito da repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo 

único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que 

“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

27. Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em 

dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois 

requisitos objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do 

valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra. 28. In casu, 

verifico que o requerente, diferentemente do que alega na exordial, 

efetuou pagamento apenas de sete parcelas, bem como de R$ 30,00 

(trinta reais), á título de renegociação de dívida, de modo que, quanto às 

subsequentes foi indicada a ausência de pagamento, conforme 

documento de id 28513285. 29. Nessa senda, considerando o valor devido 

da dívida (R$ 3.016,53) e a quantia efetivamente desembolsada (R$ 

4.212,73), entendo que a cobrança abusiva refere-se ao importe de R$ 

1.196,20 (mil cento e noventa e seis reais e vinte centavos). Do dano 

moral. 30. As condutas cometidas pela parte requerida de efetuar a 

cobrança indevida de dívida inexistente e efetuar desconto em conta 

bancária de valor já pago deve ser considerado com ato ilícito que, 

repercutindo negativamente sobre a honra do requerente, enseja 

indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, 

haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é 

evidentemente objetiva. 31. Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao 

descaso da parte requerida, em não solucionarem prontamente a falha na 

prestação de seu serviço, que fere a razoabilidade, não acarretou apenas 

transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples 

percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que 

claramente configura prejuízo de ordem moral. 32. Assim, reconhecida a 

existência do dano moral experimentado pelo requerente, cumpre-me, 

agora, examinar somente a fixação do seu valor. 33. Nesse ponto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. 34. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. 35. Nesse contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da parte requerente e da parte requerida e os 

transtornos sofridos pela parte requerente, já que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a 

título de danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). 36. Em 

suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o 

empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[2]” e a conduta arbitrária da parte requerida foi grave, motivo 

porque deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Do dispositivo. 37. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

RECONHECER inexistente o débito no valor de R$ 1.196,20 (mil cento e 

noventa e seis reais e vinte centavos), a título de cobrança indevida, bem 

como CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.392,40 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) 

em favor da parte autora, a título de repetição de indébito, com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da data da distribuição da ação (art. 1º, 

§ 2º, da Lei n. 6.899/81) e correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento de cada fatura pago à maior e, também, para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir do 

arbitramento e, ainda, em consequência, EXTINGO o feito com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 38. Por fim, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e em 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 39. Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e ARQUIVEM-SE os autos com 

as cautelas devidas. 40. Publique-se. Intime-se. 41. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito em Substituição Legal [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do 

relator Ministro Cláudio Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003264-46.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA CERILA SOARES REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. 1. MARIA CERILA SOARES propôs a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS em face de CREFISA S/A, todos qualificados nos autos. 

2. Aduz, a requerente, que celebrou com a requerida o contrato de 

empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.289,39 (mil duzentos e oitenta e 

nove reais e trinta e nove centavos), para pagamento em 12 (doze) 

parcelas mensais de R$ 306,25 (trezentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos), mediante desconto em conta corrente. 3. Todavia, alega que as 

prestações são desproporcionais, ante a cobrança de taxa mensal 

(22,44%) e anual (1.035,20%) que oneram excessivamente o consumidor. 

4. Para tanto, requereu a revisão do contrato firmado entres as partes, 

objetivando que tais taxas sejam revisadas para a taxa média apontada 

pelo Banco Central do Brasil. 5. Diante de tais acontecimentos, pugna pela 

revisão das taxas abusivas, condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais, ante a inexistência do débito lhe cobrado, assim como a 

restituições em dobro dos valores acima mencionados com alicerce no art. 

42 do CDC. 6. Citada, a parte requerida contestou os pedidos (id 

22879054), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, 

alega a inexistência de onerosidade excessiva no contrato, pugnando, ao 

final, pela improcedência do pedido. 7. A sessão de mediação/conciliação 

restou inexitosa. 8. Intimada, a autora apresentou impugnação à 

contestação (id 23764247), reafirmando os fatos narrados na inicial. 9. 

Oportunizada às partes o direito de especificar as provas que pretendiam 

produzir, requereram o julgamento antecipado do mérito. 10. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Da preliminar 

de impugnação à assistência judiciária gratuita. 11. Opõe-se o requerido 

contra o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da parte 

autora, argumentando que este reúne condições de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios pois assumiu compromisso junto à 

instituição financeira, ora contestante, para pagamento de parcelas 

mensais de empréstimo, demonstrando, assim, sua capacidade financeira. 

12. Pois bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o benefício da 

gratuidade de justiça, poderá a parte contrária aforar preliminar em sede 

de contestação, de acordo com o código processual, demonstrando que o 

beneficiário possui renda suficiente para o custeio da demanda. 13. No 

caso dos autos, o impugnante nada juntou de documentos ou provas que 

fossem contundentes e capazes de alterar o cenário inicialmente formado, 

no campo da gratuidade deferida. 14. Assim, considerando que o 

requerido não comprovou nos autos que a parte autora aufere renda 

suficiente para arcar com as custas e honorários advocatícios deixo de 

acolher a preliminar arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, 

nos termos já deferidos. Da preliminar de inépcia da inicial. 15. Entende o 

requerido que a inicial é inepta, pois, a parte autora não teria discriminado 

as obrigações contratuais controvertidas, razão pela qual pede o 

indeferimento da inicial. 16. Ocorre, todavia, que ao analisar os autos 

verifico que a parte autora indicou as cláusulas que entende abusivas. 17. 

Posto isso, deixo de acolher a preliminar. Do mérito. 18. Passo ao 

julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, 

por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Dos juros remuneratórios. 

19. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros 

remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano 

não são abusivos. 20. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória 

há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 

21. Com efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato 

firmado entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da 

instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto 

somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma 

significativa à taxa média praticada no mercado por ocasião da 

contratação. 22. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco 

Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros 

de mercado para crédito pessoal não consignado por pessoa física, no 

mês de setembro de 2016 (período relativo ao contrato em exame), foi de 

134,98% ao ano, e média mensal praticada seria na base de 7,38% ao 

mês, não capitalizados. 23. Na espécie, verifico que a taxa anual 

contratada (1.035,20%) é mais elevada do que a taxa média de mercado à 

época da contratação (134,98%), o que NÃO representa uma pequena 

discrepância passível de aceitação (900,22%), a evidenciar a abusividade 

da taxa de juros contratada. 24. A propósito, destaco a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - 

JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE. Os contratos bancários estão 

sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação 

específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas 

cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) (súmula 596/STF). É admitida 

a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, 

desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade 

(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º 

do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Para a configuração da 

abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à 

taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a 

modalidade de contrato em questão. Recurso provido em parte. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.20.001298-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos 

Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação 

da súmula em 05/03/2020)” 25. Portanto, diante da irregularidade apontada 

na fixação dos juros remuneratórios no contrato em exame, mister 

reduzi-los ao patamar de 134,98% ao ano, pois que corresponde a taxa 

média de mercado. Da repetição do indébito. 26. O intuito da repetição do 

indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 42, do 

Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 27. Assim, 

para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro por parte 

do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, 

a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do valor indevidamente 

cobrado, conforme dispõe o artigo supra. 28. In casu, verifico que a parte 

requerente, diferentemente do que alega na exordial, efetuou pagamento 

das oito primeiras parcelas, sendo as quatro parcelas subsequentes 

pagas parcialmente, bem como efetuado acordo para a liquidação do 

contrato no importe de R$ 776,37 (setecentos e setenta e seis reais e 

trinta e sete centavos), a título de renegociação de dívida, conforme 

documento de id 22879062. 29. Nessa senda, considerando o valor devido 

da dívida (R$ 1.987,68) e a quantia efetivamente desembolsada (R$ 

4.000,72), entendo que a cobrança abusiva refere-se ao importe de R$ 

2.013,04 (dois mil e treze reais e quatro centavos). Do dano moral. 30. As 

condutas cometidas pela parte requerida de efetuar a cobrança indevida 

de dívida inexistente e efetuar desconto em conta bancária de valor já 

pago deve ser considerado com ato ilícito que, repercutindo negativamente 

sobre a honra do requerente, enseja indenização por danos morais, nos 

termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo 

qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade 

do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. 31. Ora, é indubitável 

que esse fato, aliado ao descaso da parte requerida, em não solucionarem 

prontamente a falha na prestação de seu serviço, que fere a 

razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que 

possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou 

uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de 

ordem moral. 32. Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pelo requerente, cumpre-me, agora, examinar somente a 

fixação do seu valor. 33. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. 34. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. 35. Nesse contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da parte requerente e da parte requerida e os 

transtornos sofridos pela parte requerente, pessoa idosa, já que pelas 
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provas contidas nos autos a extensão do dano não foi pequena, vez que 

supera ao valor do próprio contrato, entendo justa a indenização a título de 

danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 36. Em suma, 

entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento 

da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e penalizante[2]” e a 

conduta arbitrária da parte requerida foi grave, motivo porque deve ser 

reprimida pelo Poder Judiciário. Do dispositivo. 37. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para RECONHECER 

inexistente o débito no valor de R$ 2.013,04 (dois mil e treze reais e quatro 

centavos), a título de cobrança indevida, bem como CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.026,08 (quatro mil e vinte e 

seis reais e oito centavos) em favor da parte autora, a título de repetição 

de indébito, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da 

distribuição da ação (art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81) e correção 

monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura pago à maior e, 

também, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento em favor da 

parte autora da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, ambos a partir do arbitramento e, ainda, em consequência, 

EXTINGO o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. 38. Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 39. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, 

e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas devidas. 40. Publique-se. 

Intime-se. 41. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal [1] in, 

Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - 

registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002406-15.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

NADIR MARIA DE ARRUDA REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Indenização por danos morais c/c pedido de inexistência de 

débito c/c repetição de indébito, promovida por NADIR MARIA DE ARRUDA 

BENEVIDES, contra BANCO BRADESCO S/A, pleiteando a condenação da 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem 

como à restituição do valor que conforme o requerente lhe foram cobrado 

indevidamente. 2. Aduz a Requerente, em sua petição inicial, que quando 

da concessão da benesse previdenciária deslocou-se até a agência 

bancária da Requerida localizada nesta urbe com a finalidade de 

recebimento [diretamente no caixa] do importe concernente ao benefício 

previdenciário concedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social [INSS], 

bem como com a intenção de abertura de Conta Salário Benefício, tendo 

em vista orientação da Autarquia [INSS] no sentido de que os próximos 

pagamentos do benefício previdenciário seriam apenas realizados 

mediante depósito em conta bancária. 3. Afirma que ao relatar, que 

necessitava de abertura de Conta Salário Benefício para recebimento 

deste último, a Requerida aproveitando-se do fato de tratar de pessoa 

idosa, analfabeta e desacompanhada, exigiu da Requerente seus 

documentos pessoais e comprovante de endereço, assim como 

assinatura em profusa documentação bancária, tendo a Requerente 

acreditado piamente que sua solicitação restou atendida, no caso, 

abertura de Conta Salário Benefício. 4. Alega que passou a perceber que 

o valor do seu benefício previdenciário disponível para saque estava 

inferior ao montante de um [01] salário mínimo, fato que causava 

estranheza, mesmo porque o benefício previdenciário outrora concedido 

pelo Instituto Nacional de Seguro Social [INSS] é equivalente ao importe de 

[01] Salário Mínimo e não em quantia inferior, constatando mediante extrato 

bancário [incluso] que o fato acima exposto, no caso, valor do benefício 

previdenciário disponível para saque inferior ao montante de um [01] 

Salário Mínimo, deve-se a descontos [débitos] efetuados pela Requerida 

referentes aos seguintes serviços bancários: [a] Cesta Fácil Super. [b] 

Cartão Crédito Anuidade. [c] Tarifas Bancárias, bem como não é não é 

titular de Conta Salário Benefício, mas, sim titular de Conta Corrente, a qual 

implica em cobranças e descontos [débitos] de tarifas bancárias mensais, 

diferentemente da Conta Salário Benefício a qual não há custeio mensal. 5. 

Afirma ainda, que inconformada com a situação, já que não havia 

contratado nenhum dos serviços bancários acima denotados, a 

Requerente tentou resolver a situação na própria agência bancária da 

Requerida, tendo alegado na ocasião que não havia contratado os 

supraditos serviços. No entanto, a Requerida mostrou-se irredutível, 

afirmando no sentido de que a Requerente havia contratado os serviços 

bancários, o que a Requerente discorda peremptoriamente. 6. Por tais 

motivos, a parte requerente entende restarem configurados os danos 

morais, considerando o ocorrido e a tentativa infrutífera de resolver a 

situação juntamente à Requerida, não restou alternativa a Requerente 

senão buscar por meio desta a devida prestação jurisdicional, para 

alcançar declaração de nulidade e cancelamento dos supostos serviços 

bancários contratados, a restituição dos valores cobrados indevidamente, 

reconhecendo-se ainda a responsabilidade civil da Requerida, com a 

consequente condenação da Requerida a indenização a título de danos 

morais, o que adiante será melhor expressado e postulado. 7. Foi recebida 

a petição inicial (ID. 19557099), por estarem presentes os requisitos 

legais, sendo postergado a análise do pedido de tutela de urgência. 8. 

Realizada audiência, não houve conciliação (ID. 21033715). 9. O 

requerido, Banco Bradesco S/A, apresentou contestação (ID. 21409954), 

aduzindo que a autora, por livre e espontânea vontade, celebrou contrato 

junto ao Banco réu. No mérito, sustentou sobre a inexistência de ato ilícito 

por parte do banco. Aduziu sobre a validade da cobrança e termos 

contratados e que agiu de boa-fé. Refutou o pedido de danos morais visto 

que não comprovado o dano sofrido. Rebateu o pedido de devolução em 

dobro ante a ausência de base fática, legal ou jurisprudencial para 

amparar o pleito. Insurgiu para que o termo inicial dos juros moratórios do 

evento danoso. Asseverou sobre o não cabimento da inversão do ônus 

da prova. Impugnou os documentos e valores trazidos pela demandante. 

10. Posteriormente, a parte requerente apresentou impugnação à 

contestação (ID. 22144775), ratificando as alegações presentes na 

petição inicial e requerendo a procedência da ação. 11. Determinada a 

especificação de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento do 

feito. (ID. 23969072/24650860). É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 12. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 13. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 14. Para se obter 

indenização por danos sofridos necessário se faz comprovar o dano, o 

nexo de causalidade e a culpa quando se tratar de responsabilidade 

subjetiva. 15. Como se vê dos autos restou provado o dano moral, pela 

própria situação relatada, adstrito ao drama de ser cobrado por débito de 

serviços bancários, comprometendo seus compromissos financeiros. 16. 

Adstrito ao dano moral, não resta dúvida quanto à desídia da parte 

requerida, vez que no caso em tela demonstra a mais pura falta de 

respeito e atenção com os consumidores, pois a requerida assumiu o 

risco de sua atividade, lucra com a mesma e não deseja indenizar os 

danos morais suportados pelos requerentes. 17. Nesse ínterim, como 

regra geral, ainda mais protetiva nos casos dos consumidores, conforme 

artigo 6º, incisos VII e VIII do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de 

demonstrar fato que obsta a procedência do direito constitutivo alegado 

pelo autor é da parte requerida, é nesse sentido a regra cogente 

estabelecida no artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil: “Art. 333. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.”(grifos nossos) 18. No entanto, a parte 

requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, trazendo em sua 
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contestação meras conjecturas, que não se encontram amparadas em 

provas documentais. 19. E ainda, não trouxe qualquer indício de legalidade 

da cobrança, a ele incumbida o ônus da prova, visando desconstituir o 

direito apontado na inicial, nos termos do art. 373, II do CPC. 20. Não foi 

demonstrado pelo requerido, qualquer elemento a dar legalidade da 

cobrança na folha de pagamento da requerente noticiados na inicial para 

eximir de tal responsabilidade. Sendo que a cobrança realizada é fato 

inconteste nos autos. 21. Doutrina e Jurisprudência são assentes em 

afirmar que o dano moral é indenizável, ainda que não tenha repercussões 

de ordem econômica, pois o que se procura resguardar, acima de tudo, é 

a dignidade da pessoa humana por meio de uma compensação financeira, 

visto que os atributos morais são insuscetíveis de valoração econômica. 

22. Incide ao caso concreto os normativos consumeristas, nos quais, em 

seu art. 14 preceitua que o fornecedor responde de forma objetiva por 

danos causados aos seus consumidores pela má prestação de serviços. 

23. Não é só, diante da documentação trazida aos autos, reputa-se a 

veracidade dos fatos alegados pela autora, merecendo dar procedência a 

ação, não podendo esta arcar com um débito que não deu causa. 24. 

Neste contexto, necessária a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os 

descontos mensais realizados na conta corrente da requerente cabendo a 

sua restituição. 25. O ato ilícito praticado pela parte requerida enseja 

condenação civil, tendo em vista sua atitude em cobrar indevidamente os 

requerentes, causando embaraço e transtorno aviltante aos autores. 26. 

A negligência da parte requerida ao cobrar a parte requerente por um 

débito, descontando o valor referente à suposta parcela na folha de 

pagamento da mesma, é por si só ato lesivo, desrespeitoso, causando 

transtorno sofrível, forçando os autores a procurar a via judicial – 

pesarosa, custosa – para angariar seus direitos. 27. Diante da 

universalidade dos fatos e documentos colacionados nos autos, verifico a 

existência do dano moral. 28. Insta salientar que, a culpa da parte 

requerida é objetiva, não cabe à parte requerente indicar a mesma, 

conforme o art. 14, caput, do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. 29. O Código Civil prevê em seu art. 186 e 927 que, 

todo aquele que causar prejuízo a terceiros pratica ato ilícito, in verbis: 

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 – Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

30. A jurisprudência uníssona do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso entende como configurados os danos morais em caso de 

cobrança de débito, acerca de negócio jurídico, cuja existência não foi 

comprovada pela parte requerida: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA 

CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a 

formalização do suposto contrato de empréstimo consignadoem folha de 

pagamento não foi demonstrada, a realização de descontosmensais 

indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriamreferentes às 

parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenaçãopor dano moral. 2. 

Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valorarbitrado a 

título de danos morais quando se evidenciar manifestoexcesso do 

quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial 

não provido. (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011) Grifo Nosso 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO 

INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO 

CONTRATADO. Deve o Banco demandado responder pelo prejuízo que a 

autora suportou em razão de desconto indevido em sua aposentadoria. 

Inexistência de contrato de empréstimo. Evidenciada a cobrança de 

valores no contracheque da demandante e a inexistência de contrato, a 

devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida 

que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). Dano in re ipsa . Ausente 

sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. 

Negaram provimento ao recurso. Unânime. (Apelação Cível Nº 

70046271839, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 15/12/2011) Grifo Nosso. 

APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇAO 

JURÍDICA C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO FINANCEIRO - DESCONTOS 

REALIZADOS NOS RENDIMENTOS DO APELADO EM VIRTUDE DO 

EMPRESTIMO - AUTOR NAO RECEBEU O VALOR DO EMPRESTIMO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO 

NAO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 20711 MS 2011.020711-0, 1ª Câmara 

Cível, Relator: Des João Maria Lós, Julgado em 18/01/2012, DE 

24/01/2012). 31. Não resta dúvida quanto a desídia do requerido, vez que 

no caso em tela demonstra falta de respeito e atenção com o consumidor, 

principalmente com os mais humildes, utilizando seu poder de 

constrangimento para descontar indevidamente parcelas de empréstimo 

que sequer foi recebido pelos requerentes, motivo pelo qual o mesmo faz 

jus à restituição em dobro do valor que efetivamente lhe foi deduzido 

indevidamente, segundo o art. 42, parágrafo único, do CDC: “Art. 42. (...) 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável”. 32. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Aliás, 

este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade pelo simples fato de dispor-se 

a executar determinados serviços. 33. No presente caso, é inquestionável 

que a requerente foi cobrada por quantia indevida, posto que não solicitou 

os serviços bancários, portanto, mister a aplicação do disposto no § único 

do artigo 42, para que a instituição bancária requerida restitua a autora em 

dobro, com relação ao valor descontado indevidamente em sua folha de 

pagamento. 34. É esse o posicionamento emanado do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, DO CPC). apelação cível. 

responsabilidade civil. contratação de empréstimo mediante fraude. 

indevido desconto em PENSÃO. repetição em dobro. É risco inerente a 

atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhes 

são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Precedentes 

do STJ. Aquele que tem descontado indevidamente da sua remuneração 

valores referentes a empréstimo consignado que não contratou, tem o 

direito de ser ressarcido, nos termos do art. 927, parágrafo único do CC 

c/c art. 14, § 3º, do CDC. Os descontos indevidamente realizados na 

pensão mensal da lesada devem ser devolvidos em dobro, nos termos do 

art. 42, parágrafo único, do CDC - ( REsp 1.079.064-SP ). Sentença 

confirmada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo nº 70047196431, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 27/12/2011). Grifo Nosso 35. De igual forma, 

uma vez aceita a cobrança em dobro de entes públicos, o que dizer então 

de instituições bancárias milionárias, que tem lucros exorbitantes, portanto 

urge seja restituída a parte requerente em relação ao valor que foi 

cobrada indevidamente, o qual corresponde a quantia de R$ 1.887,00 (mil 

oitocentos e oitenta e sete reais centavos), sendo que este valor deverá 

ser restituído em dobro. DO DANO MORAL 36. Se não resta dúvida quanto 

à obrigação indenizatória a ser imposta à requerida, resta, porém, fixar o 

valor dessa indenização, ante seu caráter eminentemente subjetivo. 37. 

Como é sabido, o dinheiro não recompõe a integridade física, psíquica ou 

moral lesada de alguém, é apenas uma consolação para amenizar a dor da 

vítima e deve servir também de punição para o causador do dano, a fim de 

reprimir pedagogicamente futuras atitudes semelhantes. 38. A melhor 

doutrina diz que o valor da condenação não deve ser além das 

possibilidades de pagamento do ofensor, pois se a quantia for muito alta, 

este torna-se também uma vítima, por outro lado, não pode ser valor 

irrisório que incentive o desrespeito continuado. 39. Sobre a questão, 

elucidativo é um acórdão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, modelo de orientação quando se trata de fixar indenização por 

danos morais: “O dano moral não é estimável por critérios de dinheiro. Sua 

indenização é esteio para a oferta de conforto do ofendido, que não tem a 

honra paga, mas sim uma reparabilidade ao seu desalento” (LEX 

TJSP-142/104). 40. A ausência de parâmetros legais para se arbitrar o 

valor do dano moral, até mesmo pelo fato de ser a dignidade um bem 

inestimável, torna a mensuração laboriosa tarefa. 41. No que toca à 

relação de consumo não é recente a perniciosa prática de alguns 

(pequenos, médios e grandes) empresários (e aqui me refiro em sentido 

lato), que fazem uso de uma lógica que muitos se negam a reconhecer, 
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qual seja: é mais rentável continuar a transgredir a lei e ferir direitos, 

encetando danos (principalmente os de ordem moral), do que se amoldar a 

ela, pois são poucos os que batem à porta do Poder Judiciário para 

reivindicar Justiça e quando o fazem são respondidos, quase sempre, 

pífia e tardiamente. 42. Creio que o resultado de uma demanda de 

indenização por dano moral não pode gerar outro dano moral, o mais 

pérfido de todos, qual seja, a ausência de Justiça. 43. Recuso-me a 

aceitar argumentos de que a indenização por danos extrapatrimoniais não 

pode ser elevada - vez que se trataria de enriquecimento ilícito – quando 

os seus causadores estão a se enriquecer justamente por causa deste 

sofisma. Vislumbro um Poder Judiciário que esteja em compasso com a 

realidade e não seja submisso aos interesses dos fomentadores da lesão 

alheia. Em que pese abalizadas opiniões e os grandes tratados sobre o 

tema, o melhor norte a ser seguido quanto à fixação do montante 

indenizatório foi dado pelo “legislador”, quando na feliz redação do art. 944 

do Novo Código Civil disse: “a indenização mede-se pela extensão do 

dano”. 44. Pode parecer uma contradição dizer que o dano moral é 

inestimável e ao mesmo tempo mencionar o dispositivo, contudo, mesmo 

sendo imensurável, dentro dos parâmetros capitalistas é possível sua 

avaliação para fins compensatórios. Nesta esteira, creio que além de se 

levar em consideração os critérios apregoados, a extensão (potencial ou 

concreta) do dano deve servir como trilha a ser percorrida quando da 

definição do valor a ser indenizado. Falo de extensão potencial porque em 

alguns casos o dano pode se apresentar “estreito” sob o prisma individual, 

porém coletivamente ele tende a ser flagrantemente lesivo, cabendo ao 

Poder Judiciário desestimulá-lo da forma mais temida pelos beneficiários 

de sua perpetração, ferindo-os naquilo que eles mais valoram, no 

elemento pelo qual eles fazem tudo e passam a agir com menoscabo em 

relação às pessoas, vendo nelas apenas uma oportunidade de ganhos 

financeiros, enfim: afligindo-os em seu capital. 45. Tendo por parâmetro 

tais princípios e orientações, tenho que na hipótese emergente dos autos 

a justa reparação por danos morais deve corresponder a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a serem acrescidos de juros de mora a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. DISPOSITIVO 46. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, declarando inexistente a nulidade 

dos débitos [descontos] referentes aos seguintes serviços bancários: a] 

Cesta Fácil Super. [b] Cartão Crédito Anuidade. [c] Tarifas Bancárias, bem 

como DETERMINO a alteração de Conta Corrente para Conta Salário 

Benefício, condenando a parte requerida BANCO BRADESCO S/A a 

restituir ao autor o valor de R$ 1.887,00 (mil oitocentos e oitenta e sete 

reais centavos), em dobro, a título de repetição de indébito, bem como a 

quantia de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, 

ambas a partir desta decisum. 47. Condeno a parte sucumbente ao 

pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na 

ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §3º do artigo 20 do CPC. 

48. Após o trânsito em julgado, proceda às anotações de estilo e após, 

INTIME-SE o requerido para adequar o contrato e pagar a condenação em 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de penhora e avaliação. 49. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003931-03.2017.8.11.0006
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Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003931-03.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

REGINA DA CUNHA FARIA REU: BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais, 

promovida por REGINA DA CUNHA FARIA, contra BANCO PAN S/A, 

pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais, bem como à restituição do valor que conforme o (a) 

requerente lhe foram cobrado indevidamente. 2. Aduz o (a) Requerente, 

em sua petição inicial, que é aposentada, recebe seu benefício por meio 

de sua conta corrente no Banco do Brasil, instituição financeira com a qual 

possuía um empréstimo consignado sob contrato n. 303833325-2. 3. 

Afirma que a percebeu que foi vítima de fraude, consistente na 

contratação de um empréstimo de refinanciamento realizado em seu nome 

(Contrato n. 304514904-8), supostamente para liquidar o empréstimo 

pré-existente supramencionado. Ficando o contrato discriminado da 

seguinte forma: Contrato n. 304514904-8 Banco: PANAMERICANO Per. 

Inicial: 11.11.2014 Per. Final: 07.12.2020 Val. Empr.: R$ 17.154,44. 4. Alega 

que nunca anuiu pela formalização do referido negócio jurídico, muito 

menos se beneficiou dos seus alusivos valores, assim, se inexiste 

manifestação de vontade da Autora, não restam dúvidas que os 

descontos decorrentes do refinanciamento são totalmente indevidos. 5. 

Afirma ainda, que a Ré apresenta uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) 

que aduz ser o seu contrato com a Autora. Porém, a Cédula contém 

informações divergentes daquelas informada pela Ré na própria resposta, 

tais como, a quantidade de parcelas, valor líquido total do crédito e a data 

de sua formalização, situações que deixam evidente a fraude grosseira 

que padece o contrato de refinanciamento. 6. Por tais motivos a parte 

requerente entende restarem configurados os danos morais, 

considerando o ocorrido e a tentativa infrutífera de resolver a situação 

juntamente à Requerida, não restou alternativa a Requerente senão 

buscar por meio desta a devida prestação jurisdicional, para alcançar 

declaração de nulidade e cancelamento dos supostos serviços bancários 

contratados, a restituição dos valores cobrados indevidamente, 

reconhecendo-se ainda a responsabilidade civil da Requerida, com a 

consequente condenação da Requerida a indenização a título de danos 

morais, o que adiante será melhor expressado e postulado. 7. Foi recebida 

a petição inicial (ID. 8699497), por estarem presentes os requisitos legais, 

sendo deferida a tutela de urgência. 8. Realizada audiência, não houve 

conciliação (ID. 9928938). 9. O requerido, Banco Pan, apresentou 

contestação (ID. 11579763), aduzindo que o autor, por livre e espontânea 

vontade, celebrou contrato junto ao Banco réu. No mérito, sustentou sobre 

a inexistência de ato ilícito por parte do banco. Aduziu sobre a validade da 

cobrança e termos contratados e que agiu de boa-fé. Refutou o pedido de 

danos morais visto que não comprovado o dano sofrido. Rebateu o pedido 

de devolução em dobro ante a ausência de base fática, legal ou 

jurisprudencial para amparar o pleito. Insurgiu para que o termo inicial dos 

juros moratórios do evento danoso. Asseverou sobre o não cabimento da 

inversão do ônus da prova. Juntou documentos de ID. 

11579765/11579771. 10. Posteriormente, a parte requerente apresentou 

impugnação à contestação (ID. 12862453), ratificando as alegações 

presentes na petição inicial e requerendo a procedência da ação. 11. 

Determinada a especificação de provas, ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia grafotécnica, o que foi prontamente deferido por este 

juízo. (ID. 13112215). 12. O laudo aportou aos autos em ID. 29919182. É a 

síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE 13. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 14. Nesse quadrante processual, e à 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL 15. Para se obter indenização por danos 

sofridos necessário se faz comprovar o dano, o nexo de causalidade e a 

culpa quando se tratar de responsabilidade subjetiva. 16. Como se vê dos 

autos restou provado o dano moral, pela própria situação relatada, adstrito 

ao drama de ser cobrado por débito de empréstimo consignado, sem ter 

recebido o valor referente ao empréstimo junto ao banco requerido, 

comprometendo seus compromissos financeiros. 17. Adstrito ao dano 

moral, não resta dúvida quanto à desídia da parte requerida, vez que no 

caso em tela demonstra a mais pura falta de respeito e atenção com os 

consumidores, pois a requerida assumiu o risco de sua atividade, lucra 

com a mesma e não deseja indenizar os danos morais suportados pelos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 90 de 730



requerentes. 18. Nesse ínterim, como regra geral, ainda mais protetiva nos 

casos dos consumidores, conforme artigo 6º, incisos VII e VIII do Código 

de Defesa do Consumidor, o ônus de demonstrar fato que obsta a 

procedência do direito constitutivo alegado pelo autor (a) é da parte 

requerida, é nesse sentido a regra cogente estabelecida no artigo 333, 

inciso II do Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor.”(grifos nossos) 19. No entanto, a parte requerida não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, trazendo em sua contestação meras 

conjecturas, que não se encontram amparadas em provas documentais. 

20. Dispõe o artigo 478, §3º, do CPC5: “Quando o exame tiver por objeto a 

autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de 

comparação, documentos existentes em repartições públicas, e, na falta 

destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa, a quem se atribuir a autoria 

do documento, lance em folha de papel, por cópia, ou sob ditado, dizeres 

diferentes, para fins de comparação”. 21. Aliás, existindo nos autos 

documentos no qual constem assinaturas incontroversas e 

inequivocamente firmadas pela pessoa a quem se atribui a autoria do 

documento, pode o perito, achando-as suficientes para servirem de 

parâmetro, elaborar e concluir o laudo, não necessitando a perícia ser 

imprescindivelmente realizada sobre o documento original (art. 422, do 

CPC). 22. O laudo pericial conclui que "A ANÁLISE DA ASSINATURA 

LANÇADA NOS DOCUMENTOS DE FLS. NUM.11579771 – PÁG.3/15, 

ATRIBUÍDAS A SRA. REGINA DA CUNHA FARIA, NÃO EMANOU DE SEU 

PUNHO ESCRITURADOR, TRATANDO-SE DE ASSINATURA INAUTÊNTICA, 

POR IMITAÇÃO SERVIL/TREINADA." 23. E ainda, não comprovado a 

depósito do valor emprestado na conta corrente do autor (a), entendo que 

o requerido não trouxe qualquer indício de legalidade da cobrança, a ele 

incumbida o ônus da prova, visando desconstituir o direito apontado na 

inicial, nos termos do art. 373, II do CPC. 24. Não foi demonstrado pelo 

requerido, qualquer elemento a dar legalidade da cobrança na folha de 

pagamento do requerente noticiados na inicial para eximir de tal 

responsabilidade. Sendo que a cobrança realizada é fato inconteste nos 

autos. 25. Doutrina e Jurisprudência são assentes em afirmar que o dano 

moral é indenizável, ainda que não tenha repercussões de ordem 

econômica, pois o que se procura resguardar, acima de tudo, é a 

dignidade da pessoa humana por meio de uma compensação financeira, 

visto que os atributos morais são insuscetíveis de valoração econômica. 

26. Incide ao caso concreto os normativos consumeristas, nos quais, em 

seu art. 14 preceitua que o fornecedor responde de forma objetiva por 

danos causados aos seus consumidores pela má prestação de serviços. 

27. Não é só, diante da documentação trazida aos autos, reputa-se a 

veracidade dos fatos alegados pelo autor (a), merecendo dar procedência 

a ação, não podendo o autor (a) arcar com um débito que não deu causa. 

28. Neste contexto, necessária a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os 

descontos mensais realizados na conta corrente do (a) requerente 

cabendo a sua restituição. 29. O ato ilícito praticado pela parte requerida 

enseja condenação civil, tendo em vista sua atitude em cobrar 

indevidamente os requerentes, causando embaraço e transtorno aviltante 

aos autores. 30. A negligência da parte requerida ao cobrar a parte 

requerente por um débito, descontando o valor referente à suposta 

parcela na folha de pagamento do mesmo, é por si só ato lesivo, 

desrespeitoso, causando transtorno sofrível, forçando os autores a 

procurar a via judicial – pesarosa, custosa – para angariar seus direitos. 

31. Diante da universalidade dos fatos e documentos colacionados nos 

autos, verifico a existência do dano moral. 32. Insta salientar que, a culpa 

da parte requerida é objetiva, não cabe à parte requerente indicar a 

mesma, conforme o art. 14, caput, do CDC: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 33. O Código Civil prevê em seu 

art. 186 e 927 que, todo aquele que causar prejuízo a terceiros pratica ato 

ilícito, in verbis: “Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 – Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. 34. A jurisprudência uníssona do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso entende como configurados os danos morais em caso de 

cobrança de débito, acerca de negócio jurídico, cuja existência não foi 

comprovada pela parte requerida: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA 

CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a 

formalização do suposto contrato de empréstimo consignadoem folha de 

pagamento não foi demonstrada, a realização de descontosmensais 

indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriamreferentes às 

parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenaçãopor dano moral. 2. 

Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valorarbitrado a 

título de danos morais quando se evidenciar manifestoexcesso do 

quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial 

não provido. (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011) Grifo Nosso 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO 

INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO 

CONTRATADO. Deve o Banco demandado responder pelo prejuízo que a 

autora suportou em razão de desconto indevido em sua aposentadoria. 

Inexistência de contrato de empréstimo. Evidenciada a cobrança de 

valores no contracheque da demandante e a inexistência de contrato, a 

devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida 

que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). Dano in re ipsa . Ausente 

sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. 

Negaram provimento ao recurso. Unânime. (Apelação Cível Nº 

70046271839, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 15/12/2011) Grifo Nosso. 

APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇAO 

JURÍDICA C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO FINANCEIRO - DESCONTOS 

REALIZADOS NOS RENDIMENTOS DO APELADO EM VIRTUDE DO 

EMPRESTIMO - AUTOR NAO RECEBEU O VALOR DO EMPRESTIMO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO 

NAO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 20711 MS 2011.020711-0, 1ª Câmara 

Cível, Relator: Des João Maria Lós, Julgado em 18/01/2012, DE 

24/01/2012). 35. Não resta dúvida quanto a desídia do requerido, vez que 

no caso em tela demonstra falta de respeito e atenção com o consumidor, 

principalmente com os mais humildes, utilizando seu poder de 

constrangimento para descontar indevidamente parcelas de empréstimo 

que sequer foi recebido pelos requerentes, motivo pelo qual o mesmo faz 

jus à restituição em dobro do valor que efetivamente lhe foi deduzido 

indevidamente, segundo o art. 42, parágrafo único, do CDC: “Art. 42. (...) 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável”. 36. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Aliás, 

este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade pelo simples fato de dispor-se 

a executar determinados serviços. 37. No presente caso, é inquestionável 

que o (a) requerente foi cobrado por quantia indevida, posto que não 

recebeu do requerido o valor emprestado, portanto, mister a aplicação do 

disposto no § único do artigo 42, para que a instituição bancária requerida 

restitua os autores em dobro, com relação ao valor descontado 

indevidamente em sua folha de pagamento. 38. É esse o posicionamento 

emanado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 

1º, DO CPC). apelação cível. responsabilidade civil. contratação de 

empréstimo mediante fraude. indevido desconto em PENSÃO. repetição em 

dobro. É risco inerente a atividade bancária a verificação da veracidade 

das informações que lhes são fornecidas no momento da contração de 

empréstimos. Precedentes do STJ. Aquele que tem descontado 

indevidamente da sua remuneração valores referentes a empréstimo 

consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos 

do art. 927, parágrafo único do CC c/c art. 14, § 3º, do CDC. Os descontos 

indevidamente realizados na pensão mensal da lesada devem ser 

devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC - ( 

REsp 1.079.064-SP ). Sentença confirmada. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. (Agravo nº 70047196431, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 
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27/12/2011). Grifo Nosso 39. De igual forma, uma vez aceita a cobrança 

em dobro de entes públicos, o que dizer então de instituições bancárias 

milionárias, que tem lucros exorbitantes, portanto urge seja restituída a 

parte requerente em relação ao valor que foi cobrada indevidamente, o 

qual corresponde a quantia de R$ 17.154,44 (dezessete mil cento e 

cinquenta e quatro reis e quarenta e quatro centavos), sendo que este 

valor deverá ser restituído em dobro. DO DANO MORAL 40. Se não resta 

dúvida quanto à obrigação indenizatória a ser imposta à requerida, resta, 

porém, fixar o valor dessa indenização, ante seu caráter eminentemente 

subjetivo. 41. Como é sabido, o dinheiro não recompõe a integridade física, 

psíquica ou moral lesada de alguém, é apenas uma consolação para 

amenizar a dor da vítima e deve servir também de punição para o 

causador do dano, a fim de reprimir pedagogicamente futuras atitudes 

semelhantes. 42. A melhor doutrina diz que o valor da condenação não 

deve ser além das possibilidades de pagamento do ofensor, pois se a 

quantia for muito alta, este torna-se também uma vítima, por outro lado, não 

pode ser valor irrisório que incentive o desrespeito continuado. 43. Sobre 

a questão, elucidativo é um acórdão do Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, modelo de orientação quando se trata de fixar 

indenização por danos morais: “O dano moral não é estimável por critérios 

de dinheiro. Sua indenização é esteio para a oferta de conforto do 

ofendido, que não tem a honra paga, mas sim uma reparabilidade ao seu 

desalento” (LEX TJSP-142/104). 44. A ausência de parâmetros legais para 

se arbitrar o valor do dano moral, até mesmo pelo fato de ser a dignidade 

um bem inestimável, torna a mensuração laboriosa tarefa. 45. No que toca 

à relação de consumo não é recente a perniciosa prática de alguns 

(pequenos, médios e grandes) empresários (e aqui me refiro em sentido 

lato), que fazem uso de uma lógica que muitos se negam a reconhecer, 

qual seja: é mais rentável continuar a transgredir a lei e ferir direitos, 

encetando danos (principalmente os de ordem moral), do que se amoldar a 

ela, pois são poucos os que batem à porta do Poder Judiciário para 

reivindicar Justiça e quando o fazem são respondidos, quase sempre, 

pífia e tardiamente. 46. Creio que o resultado de uma demanda de 

indenização por dano moral não pode gerar outro dano moral, o mais 

pérfido de todos, qual seja, a ausência de Justiça. 47. Recuso-me a 

aceitar argumentos de que a indenização por danos extrapatrimoniais não 

pode ser elevada - vez que se trataria de enriquecimento ilícito – quando 

os seus causadores estão a se enriquecer justamente por causa deste 

sofisma. Vislumbro um Poder Judiciário que esteja em compasso com a 

realidade e não seja submisso aos interesses dos fomentadores da lesão 

alheia. Em que pese abalizadas opiniões e os grandes tratados sobre o 

tema, o melhor norte a ser seguido quanto à fixação do montante 

indenizatório foi dado pelo “legislador”, quando na feliz redação do art. 944 

do Novo Código Civil disse: “a indenização mede-se pela extensão do 

dano”. 48. Pode parecer uma contradição dizer que o dano moral é 

inestimável e ao mesmo tempo mencionar o dispositivo, contudo, mesmo 

sendo imensurável, dentro dos parâmetros capitalistas é possível sua 

avaliação para fins compensatórios. Nesta esteira, creio que além de se 

levar em consideração os critérios apregoados, a extensão (potencial ou 

concreta) do dano deve servir como trilha a ser percorrida quando da 

definição do valor a ser indenizado. Falo de extensão potencial porque em 

alguns casos o dano pode se apresentar “estreito” sob o prisma individual, 

porém coletivamente ele tende a ser flagrantemente lesivo, cabendo ao 

Poder Judiciário desestimulá-lo da forma mais temida pelos beneficiários 

de sua perpetração, ferindo-os naquilo que eles mais valoram, no 

elemento pelo qual eles fazem tudo e passam a agir com menoscabo em 

relação às pessoas, vendo nelas apenas uma oportunidade de ganhos 

financeiros, enfim: afligindo-os em seu capital. 49. Tendo por parâmetro 

tais princípios e orientações, tenho que na hipótese emergente dos autos 

a justa reparação por danos morais deve corresponder a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a serem acrescidos de juros de mora a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. DISPOSITIVO 50. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, declarando inexistente o débito 

entre as partes e anulando o contrato nº n. 304514904-8, condenando a 

parte requerida BANCO PAN a restituir ao autor (a) o valor de R$ 

17.154,44 (dezessete mil cento e cinquenta e quatro reis e quarenta e 

quatro centavos), em dobro, a título de repetição de indébito, bem como a 

quantia de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, 

ambas a partir desta decisum. Outrossim, por consequência, convalido a 

liminar deferida nos autos. 51. Condeno a parte sucumbente ao pagamento 

de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 

% sobre o valor da causa, conforme §3º do artigo 20 do CPC. 52. Após o 

trânsito em julgado, proceda às anotações de estilo e após, INTIME-SE o 

requerido para adequar o contrato e pagar a condenação em quinze dias, 

sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado 

de penhora e avaliação. 53. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007032-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR AVELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1007032-48.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ADAIR 

AVELINA DA SILVA REU: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO LTDA SENTENÇA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Indenização 

por negativação Indevida, promovida por ADAIR AVELINA DA SILVA 

contra BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA), 

pleiteando a parte requerente o reconhecimento da inexistência de débito, 

bem como pugnando pela condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, em decorrência da inscrição indevida do seu nome no 

Cadastro de Proteção ao Crédito (SERASA e SPC). 2. A inicial foi recebida 

e a análise da liminar foi postergada para depois da audiência de 

conciliação (Id. 10630246). 3. Citada, a empresa requerida apresentou 

contestação à ref. 11747533, aduzindo que a requerente é titular do 

cartão sob nº 6059.1901.8664.9717, juntado contrato da contratação do 

serviço, e alegando que a requerente está em débito com a empresa 

requerida. Ao final, requereu a improcedência da ação. 4. Impugnação 

juntada no Id. 12581437. 5. Intimadas, a parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (Id. 14608026), ao passo que a parte 

requerida pugnou pela realização de perícia grafotécnica (Id. 14781727). 

6. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 7. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 8. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. DO MÉRITO 9. Trata-se de ação indenizatória na 

qual objetiva o requerente a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais por ter incluído indevidamente seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. 10. Não havendo preliminares, passo à 

análise do mérito. 11. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

requerente, senão vejamos. 12. Aduz a requerente, sucintamente, que 

não possui débito algum com a empresa requerida, no entanto, esta 

provou que aquela é titular de cartão crédito sob o nº 

6059.1901.8664.9717, tendo assinado contrato no dia 03/05/2017 (Id. 

11747547), no entanto, não quitou a fatura do cartão. Em conseqüência 

teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato 

este incontroverso. 13. Desta feita, vem agora a juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a parte requerida teria lhe causado. 14. 

Destarte, como a requerente não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. 15. Desse modo, havendo o 

débito, não há ato ilícito a imputar a empresa/credora, a qual age num 

exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o 

nome do devedor. DISPOSITIVO 14. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito. 15. CONDENO a 

parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como 

honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, 
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conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do 

CPC. 16. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. 17. Publique-se. Intimem-se. 20. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001880-82.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS 

MONITÓRIOS ajuizados por FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINS em 

desfavor de LEÃO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ambos 

qualificados nos autos. 2. Na inicial de Id. 12906409 e anexos alega, em 

síntese, a parte autora/embargada ser credora da parte 

requerida/embargante na importância atualizada R$ 31.292,36 (trinta e um 

mil e duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) 

representada por 01 (um) cheque nº 002387, no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) emitido em Cáceres-MT em 31 de maio de 2015, 

apresentado no banco sacado para regular pagamento, mas, devolvido 

sem compensação, por sustação ou revogação. 3. Ao Id. 21009753 o 

juízo recebeu a inicial e determinou a citação da parte requerida, sendo 

esta devidamente citada, ofereceu embargos monitórios ao Id. 26989795 e 

anexos, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa e no mérito pugnou 

pela improcedência da demanda sob a alegação de que o referido cheque 

foi emitido em favor da empresa Oeste Mapas LTDA e por novação, 

realizou o pagamento diretamente a empresa, confiando que esta não 

endossaria o cheque em favor de terceiro e nem apresentaria o título para 

saque. 5. Impugnação aos embargos é vista ao Id. 29007117 onde a 

embargada rebate os argumentos trazidos à baila pela embargante, 

reiterando pela procedência da demanda nos termos iniciais. 6. Vieram os 

autos conclusos. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 

7. De plano, passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento 

no artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil, eis que a parte 

requerida é revel e não há necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES 8. Em sede de preliminar suscita a embargante pelo 

reconhecimento da ilegitimidade ativa na demanda em razão de se 

encontrar extinta a pessoa jurídica. 9. Assim dispõe os dispositivos do 

Código Civil de 2002 que tratam da dissolução e extinção da pessoa 

jurídica: Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a 

autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de 

liquidação, até que esta se conclua. Art. 1.103. Constituem deveres do 

liquidante: (...) IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, 

pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; 

Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o 

liquidante assembleia dos sócios para a prestação final de contas. Art. 

1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se 

extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia. 10. 

Como se vê nos autos, como no documento anexo ao Id. 13067733 a 

pessoa jurídica que figura no polo ativo desta demanda encontra-se em 

“baixa” o que é diferente de “extinta”, o que não a impede de postular em 

juízo. Nessa linha de entendimento se filiam diversos tribunais pátrios, cito 

como exemplo o julgado a seguir do TJ/RS na Apelação Cível 

70080664832, publicada em: 21/05/2019, in litteris: “LEGITIMIDADE ATIVA. 

PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL BAIXADA. A baixa da 

pessoa jurídica não tem o condão de excluir da apreciação do Poder 

Judiciário a lesão ou ameaça a Direito desta. Extinção reformada com 

remessa dos autos à origem para regular processamento. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080664832, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 

Julgado em 16/05/2019).”(grifo nosso) 11. Por todo o exposto, INDEFIRO 

preliminar vindicada e, não havendo outras questões preliminares a serem 

analisadas e sendo desnecessária a dilação probatória, DECLARO 

SANEADO o feito, passando à fundamentação e ao mérito. 12. De acordo 

com o disposto no artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da ação 

monitória é indispensável que o autor tenha constituída em seu favor 

prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão 

ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 13. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 14. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 15. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 16. Alega a embargante no mérito dos embargos que a dívida 

referente ao cheque fora adimplida diretamente ao tomador, isto é, a 

empresa Oeste Mapas LTDA, por meio de novação comercial 

apresentando ao Id. 26989800. 17. Pois bem, desconsiderando o fato de 

que a declaração é apresentada é datada de 21/11/2019, data muito 

posterior a emissão e prescrição do cheque, fato notório e sabido é que, 

além dos princípios da cartularidade e literalidade, há um terceiro princípio, 

o da autonomia, sendo que deste último surgem dois subprincípios: I) 

Abstração das obrigações cambiais – posto o título de crédito em 

circulação, o direito nele representado se desvincula do negócio jurídico 

que lhe deu origem, ou seja, a partir do momento que transferido à terceiro 

de boa-fé; II) Oponibilidade das exceções – o devedor de um título de 

crédito não pode recusar seu pagamento ao portador de boa-fé alegando 

exceções pessoais em relação a outros obrigados pelo título. 18. Ou seja, 

o terceiro de boa-fé (parte embargada/autora), neste caso, portadora do 

cheque, não tem relação com o negócio jurídico realizado entre o 

embargante e a empresa Oeste Mapas LTDA e não há nos autos qualquer 

comprovação de sua má-fé, sendo a obrigação contida no título autônoma 

e independente, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do 

Cheque). 19. A jurisprudência pátria vem se posicionando sempre em 

favor da autonomia e independência dos títulos de créditos, sobretudo, os 

cheques. Neste sentido eis o entendimento do TJ/PB no decisum a seguir: 

“CHEQUE SUSTADO. DESACORDO COMERCIAL. PROTESTO. EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DE CREDOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA CONFERIDOS AOS TÍTULOS DE CRÉDITOS. 

INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O TERCEIRO 

PORTADOR DE BOA-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO. – O cheque é ordem 

de pagamento à vista, autônomo, e, uma vez posto em circulação, 

desvincula-se do negócio jurídico que deu causa à sua emissão, não 

cabendo ao seu devedor opor exceções pessoais ao credor 

endossatário, uma vez não demonstrada a sua má-fé ao receber o título. 

A inexistência de relação negocial direta entre as partes não afasta a 

obrigação do emitente de pagar a quantia expressamente prevista no 

cheque. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N.º 

00204249020108150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. 

JOÃO ALVES DA SILVA, j. em 25-04-2017).” (grifo nosso) 20. Por todo o 
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exposto, não deverá o embargante se eximir da obrigação em razão da 

boa-fé do terceiro portador do cheque e da autonomia e independência do 

título, de modo que, o INDEFERIMENTO dos embargos monitórios 

manejados é a medida a ser imposta. Assim dispõe o §8º do art. 702 do 

CPC: “Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao 

disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.” 21. 

Bem por isso, na contramão da parte embargante/requerida, a 

embargada/autora instruiu a inicial com documentos que corroboram para 

procedência da ação, sendo o cheque acostado ao Id. 12906436 prova 

hábil a instruir o mandado injuntivo, possuindo o referido documento o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), emitido em 31/05/2015, 

devidamente assinado pela parte embargante/requerida, e ainda, 

demonstrativo atualizado da dívida (Id. 12906439) que aliados a não 

comprovação de sua má-fé, e a improcedência dos embargos levam a 

procedência da demanda monitória. DISPOSITIVO 22. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 701, §2º, do Código de Processo Civil JULGO 

PROCEDENTE a presente ação monitória e CONSTITUO de pleno direito o 

título executivo judicial, CONDENANDO a parte requerida ao pagamento da 

importância de R$ 31.292,36 (trinta e um mil e duzentos e noventa e dois 

reais e trinta e seis centavos), devendo o valor exequendo ser atualizado 

monetariamente a partir da data de emissão do cheque e os juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a contar da primeira apresentação à 

instituição financeira. Neste sentido: “(...)I – No tocante ao termo inicial da 

correção monetária e dos juros de mora, em ação monitória fundada em 

cheque prescrito, o STJ firmou entendimento de que “Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação.” (REsp 1.556.834SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).” 23. 

CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre valor da causa. 24. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 25. 

Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado da 

condenação e promova o cumprimento de sentença. 26. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 27. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 28. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003384-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1003384-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: 

ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PAN 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais proposta por ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, em 

desfavor do BANCO PAN S.A, qualificados nos autos. 2. As decisões do 

id. 21196903 e Id. 26091062 determinaram a emenda a inicial para a parte 

requerente demonstrar a existência de pretensão resistida, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Intimada, a parte 

requerente não atendeu as decisões alhures proferidas, conforme 

certidão de Id. 30838886. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: 

“proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a 

petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifica-se 

que a parte autora, devidamente intimada, não cumpriu a diligência 

ordenada por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no caso “sub 

examine”, não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 do 

CPC/2015, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre 

Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual 

corresponde ao §1º do artigo 485, CPC/2015, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Esse o pensamento jurisprudencial pátrio, a 

saber: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO 

DESPROVIDO. - Adotadas as razões declinadas na decisão agravada. - 

Cabe ao magistrado, no exercício de seu poder discricionário, ordenar as 

providências que assegurem a eficácia da prestação jurisdicional, sendo 

dever da parte cumprir as ordens judiciais. - É desnecessária a intimação 

pessoal da parte quando se tratar de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial. A regra inserta no § 1º, do art. 267, do 

CPC, não se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC. - 

Agravo legal a que se nega provimento.” (TRF-3 - AC: 12128 SP 

0012128-93.2009.4.03.6183, Relator: JUIZ CONVOCADO HELIO 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2012, SÉTIMA TURMA) 11. Diante 

do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO EXTINTA 

a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. 13. Sem custas e honorários. 14. Após o transito em 

julgado, ao arquivo. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002846-16.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO CÍVEL, proposta por LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, todos devidamente qualificados 

nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, haja vista que apesar da tentativa de intimação do requerente, 

esta restou infrutífera, conforme é visto em ID. 4986406, o que demonstra 

ter mudado de endereço sem comunicar este juízo, o que implica 

abandono da ação, conduta esta que permite concluir que o provimento 

judicial não é mais útil, adequado e/ou necessário. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 3. Mister discorrer que a atividade 

jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e instrumental, 

imprescindindo de livre e prévia provocação da parte interessada (art. 2º, 

CPC), destarte, não mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do 

Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no 

mérito da causa. 4. Esse é o pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: 

“No sistema processual civil brasileiro vige o princípio da inércia da 

jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial o que fixa o objeto e o 

limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 2007.013906-5, rel. Des. Marco 

Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) DISPOSITIVO. 5. Pelo exposto, 

forte na disposição do inciso III do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, condenando a parte desidiosa ao 

pagamento de custas e despesas processuais conforme § 4º do artigo 20 

do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da 
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Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 6. 6. Após 

o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 7. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 8. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (REU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do exequente, com supedâneo nos 

artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão lavrada (ID.Num. 31245879), observando que os 

prazos estão sobrestados em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 30/04/2020. Cáceres/MT, 15 de 

abril de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006911-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

ELIETE SANTANA MATOS OAB - CE10423 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FARIA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 15 de abril de 2020. Marcos José 

Cosme da Silva Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001952-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se no feito acerca da Petição (ID 29194655), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 14 

de abril de 2020. Marcos José Cosme da Silva Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000527-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES NONATO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA OAB - MT20325/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGUROS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 23 de junho de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

1000527-75.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: MARCONDES 

NONATO BENTO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CAIXA SEGUROS S.A 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004806-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BREDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do requerimento acostados 

aos autos (ID.Num. 29521739). Cáceres/MT, 15 de abril de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001984-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON DELGADO AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO JUNTADA DE DOCUMENTO Certifico que procedi à 

juntada dos documentos anexo, referente a solicitação de baixa da 

averbação do Serasa experian /jud id. Num. 26218074 Cáceres/MT, 15 de 

abril de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000736-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (REU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (REU)

EVA DE FATIMA GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente/exequente, com 

supedâneo nos artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar acerca da certidão lavrada nos autos 

(ID.Num. 31256058), observando que os prazos estão sobrestados em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 

30/04/2020. Cáceres/MT, 15 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005120-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005120-45.2019.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: GILSON 

HONORATO Endereço: H, 19, JAEDIM VILAGE, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 7707, MIGUEL SUTIL 

DUQUE DE CAXIAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO : DAS PESSOAS, 

acima qualificado,na pessoa de seus Advogados, para realização perícia, 

ficando designado o dia 07/08/2020, das 14h00 às 18h00 horas, no(a) 

edifício do Fórum, Rua das Maravilhas s/n, Cavalhada, independentemente 

de termo de compromisso, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cáceres, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO COUTO DA SILVA (AUTOR(A))

NOEL JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JAQUES SOUTO DA COSTA E FARIA (REU)

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000987-91.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NOEL JOSE DE ALMEIDA, ELIANA DO COUTO DA SILVA REU: ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA, ESPÓLIO DE JAQUES SOUTO DA 

COSTA E FARIA Regularmente citada a Requerida não apresentou 

contestação. Assim, decreto-lhe a revelia e oportunizo a Autora 

manifestar quanto o interesse na produção de provas, no prazo de 15 

dias. Caceres, 15 de abril de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003585-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MONICA MAYUMI DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação da parte autora ora embargada, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo legal, 

apresente Contrarrazões aos embargos a execução interposto. (ID.Num. 

31148248 ). Cáceres/MT,15 de Abril de 2020. Marcos José Cosme da Silva 

Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000996-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUANA RUBIA VALERIO OAB - MT25591/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

propulsar o feito informando o endereço atualizado do requerido, JUNIMAR 

LAURO FERREIRA GLAULART, a fim de intimá-lo para apresentar as 
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contrarrazões recursais, ou, alternativamente, no mesmo prazo, requerer 

o que entender de direito, observando que os prazos estão sobrestados 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 

30/04/2020. Cáceres/MT, 15 de abril de 2020. JOEL SOARES VIANA 

JUNIOR Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0818518-65.2018.8.12.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABDON DA COSTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ OAB - MS17787 

(ADVOGADO(A))

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE OAB - MS12872 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA OAB - MS6742 (ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES OAB - MS15977 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GRACIELE PIROLI OAB - MS12929 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos acostados 

aos autos (ID.Num. 26389306 e seguintes),observando que os prazos 

estão sobrestados em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 30/04/2020. Cáceres/MT, 15 de 

abril de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005936-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA CUNHA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005936-27.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO DA CUNHA SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

João Pedro C. Souza, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em 

Juízo com ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em face de Seguradora 

Líder, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito 

envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza 

permanente. Narrou que após ingressar com pedido de indenização na 

esfera administrativa recebeu o valor de R$4.725,00, contudo, entende 

que a quantia deve ser complementada. Juntou os documentos (ids. 

24990282, 24990744, 24990749, 24990753, 24990757, 2499760, 

24990774, 24990778, 24990779, 24990785, 24990789, 24991043, 

24991044, 24994046, 24991047, 24991048, 24991050, 24991051, 

24991053, 24991055, 24991058, 249991062, 24991064). A Requerida 

apresentou defesa (id. 26607705 – págs. 01 a 21) alegando irregularidade 

na representação processual do Autor, uma vez que a procuração e 

documentos pessoais e pertencem à terceiro. Requereu seja chamado o 

feito à ordem em razão do comprovante de endereço juntado constar 

nome de terceiro. Impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, argumenta 

impossibilidade do pagamento da indenização pleiteada por ausência de 

cobertura em razão do ato ilícito cometido pelo demandante, que 

supostamente, por ocasião dos fatos, conduzia o veículo embriagado. 

Alega ausência de prova quanto à ocorrência de acidente de transito 

causado por veículo automotor, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi 

registrado após o acidente mediante declaração unilateral, porquanto o 

documento não teria credibilidade. Afirma que os documentos médicos 

juntados não apontam a invalidez permanente. Sustenta que o Autor já 

recebeu indenização relativa ao membro inferior direito em razão de 

sinistro diverso, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido inicial, já 

que não há previsão de pagamento por invalidez no importe de duas 

vezes o teto estipulado pela lei. Assevera que a indenização paga na 

esfera administrativa obedeceu aos ditames da tabela anexa á Lei que 

rege o seguro e foi proporcional ao grau da invalidez suportada, de modo 

que não deve ser complementada a quantia. Impugnou o laudo do IML 

acostado nos autos e requereu a produção de prova pericial. Defendeu a 

incidência de correção monetária sobre o valor em caso de eventual 

condenação, uma vez que a indenização foi paga dentro do prazo legal, e 

aplicação de juros de mora a partir da citação. Ao final, requereu o 

acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, a improcedência da 

demanda. Juntou documentos (id. 26607706 – págs. 01 a 12, id. 26607712 

– págs. 01 a 08, id. 2660715 – págs. 01 a 08, id. 26607718 – págs. 01 a 

09, id. 26607720 – págs. 01 a 11, id. 26607724 – págs. 01 a 08, id. 

26607725 – págs. 01 e 02, id. 26607727 – págs. 01 a 04, id. 26607731 – 

págs. 01 a 04, id. 26607732 – págs. 01 a 04, id. 26607735 – págs. 01 a 03, 

id. 26607999 – págs. 01 a 03, id. 26608004 – págs. 01 a 05, id. 26608006 

– págs. 01 a 05, id. 26608008 – págs. 01 a 04, id. 26608009 – págs. 01 a 

04, id. 26608010 – págs. 01 a 22, id. 26608012, id. 27061345, id. 

27061348, id. 27061352). Tentada a conciliação, as partes não chegaram 

a um acordo (id. 27083623), por ocasião da audiência de conciliação, o 

Autor foi submetido à avaliação médica, cujo laudo foi anexado no id. 

27069131 – págs. 01 e 02. A Ré informou o pagamento das pericias 

médicas realizadas no mutirão de conciliação, fazendo parte o presente 

feito (ids. 28334597, 28334598, 28334599 págs. 01 e 02, id. 28334600, id. 

28419973). No id. 28419974 – págs. 01 a 04, a Ré apresentou “alegações 

finais”. O Autor foi intimado para regularizar a representação processual 

no polo passivo, nos termos do despacho de id. 28901671. No id. 

30657159 e 30657168, o Autor se manifestou juntando nova procuração. 

Por fim, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. No que 

tange a preliminar de irregularidade na representação processual da parte 

Autora, verifico que o vício foi sanado com a juntada de nova procuração 

(id. 30657168). Não obstante, ressalto que ao contrário do que defende a 

Ré, não existe obrigação que a parte junte aos autos cópia de 

comprovante de endereço registrado em nome próprio, porquanto a 

incumbência determinada pelo art. 319, inciso II, do CPC, é que indique o 

endereço de domicílio, requisito cumprido pelo Autor. Desta feita, não 

havendo indícios de fraude processual, permanece a presunção de boa fé 

do Requerente quanto a indicação do endereço de domicílio e, portanto, 

rejeito a preliminar arguida. Da mesma forma, rejeito a impugnação á 

gratuidade da justiça, uma vez que os documentos juntados na inicial (id. 

24990749 e id. 24990753 – págs. 01 a 03) demonstram a insuficiência de 

recursos do Autor, além de não ter trazido à demanda qualquer 

prova/documento que demonstre ao contrário. Refutadas as alegações 

preliminares, passo ao mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas 

de acidentes de trânsito ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 
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em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do acidente de 

trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um e outro, e, 

de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em apreço, é 

inconteste que o autor foi vítima de acidente de trânsito como demonstram 

declaração de atendimento do Corpo de Bombeiros (id. 24991058) e 

documentos médicos acostados nos ids. 24990774 – págs. 02 e 03, id. 

24990778 - págs. 01 e 02, id. 24990779, id. 24990785 – págs. 01 e 02, id. 

24991043 – págs. 02 e 03, id. 24991044 – pág. 03, id. 24991046, id. 

24991047 – págs. 01 a 03, id. 24991048 – págs. 01 e 02, id. 24991050 – 

págs. 01 e 02, id. 24991051 – págs. 01 e 02, id. 24991055 – págs. 01 e 02, 

que apontam o atendimento de emergência prestado ao Autor na mesma 

data do acidente e ainda indicam a lesão no membro superior esquerdo. 

Além disso, houve pagamento de indenização relativa ao seguro na esfera 

administrativa, de modo que, embora ré tenha alegado na defesa ausência 

de prova quanto ao acidente de trânsito, reconheceu a ocorrência do 

sinistro no âmbito administrativo, além da existência de invalidez 

permanente em decorrência do sinistro, de modo que não há como 

reconhecer a controvérsia quanto ao fato e o nexo causal. Não obstante, 

a invalidez permanente do Autor resta demonstrada pelo Laudo da 

POLITEC acostado ao feito (id. 24991062 – págs. 02 e 03) que indica a 

incapacidade permanente em razão das lesões sofridas pelo Autor no 

antebraço esquerdo. Além disso, a própria perícia realizada no âmbito 

administrativo apontou a perda funcional permanente no membro superior 

esquerdo (id. 26607724 – págs. 03 e 04). Assim, não resta dúvida que de 

fato o Autor sofre invalidez permanente, existindo controvérsia quanto ao 

percentual da lesão. Deste modo, o cerne do litígio diz respeito a 

necessidade de complementação da indenização relativa ao seguro paga 

na esfera administrativa, se correto o percentual da invalidez apurado no 

processo administrativo. Pois bem, a fim de dirimir a controvérsia, o Autor 

foi submetido à avaliação médica pelos profissionais da área Dr. Odenil M. 

França e Dr. Gleisson Oscar Libardi cujo laudo foi acostado no id. 

27069131 – págs. 01 e 02. Da acurada análise do laudo pericial, 

conclui-se que a perda funcional do membro superior esquerdo do Autor 

foi confirmada, ao passo que o laudo apontou “Encurtamento de antebraço 

esquerdo, hipotrofia muscular, limitação de força membro superior 

esquerdo. Bloqueio articular do punho com perda óssea”, e dano 

anatômico e/ou funcional permanente parcial incompleto com repercussão 

de 75%. Assim, extrai-se que o percentual da incapacidade permanente 

encontrado apresenta uma porcentagem de 25% a mais do que o 

percentual indicado no processo administrativo. Muito embora este Juízo 

não esteja adstrito ao laudo pericial, vislumbro que o mesmo essencial e 

evidencia de maneira clara a existência de lesão, bem como a sua 

extensão. Ademais, a avaliação foi realizada por profissionais 

capacitados, ou qualquer fato que desabone o laudo apresentado ou os 

profissionais que realizaram a avaliação, não tendo o autor trazido aos 

autos qualquer prova que pudesse infirmar o laudo médico. Portanto, com 

supedâneo na conclusão do laudo e prova documental dos autos, 

extrai-se que a vítima apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

de natureza intensa no segmento anatômico membro superior, com 

repercussão de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, cabe 

salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, 

dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido 

no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por 

invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesionado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. Como no caso a perda funcional atingiu a 

mão do autor, o segmento anatômico previsto pela tabela anexa à Lei do 

DPVAT a ser utilizado é especificado como: “perda anatômica funcional 

completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”. Nessa 

esteira, de acordo com a tabela anexa à Lei do Seguro DPVAT, as lesões 

que levam ao comprometimento funcional ou anatômico do ombro são 

indenizadas no montante de até 70% do teto da indenização do seguro, 

que resulta no valor máximo de R$9.450,00. De outra senda, como 

exposto, o inciso II, do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74, determina que o 

quantum indenizatório deve ser reduzido proporcionalmente de acordo 

com o grau de repercussão (75% - repercussão intensa; 50% - 

repercussão média; 25% - repercussão leve e 10% para sequelas 

residuais). No caso em apreço, as características evidenciadas no laudo 

pericial indicam que a invalidez apresentada pelo autor é de repercussão 

intensa (75%), de modo que a redução proporcional deve resultar no 

pagamento de 75% da referida indenização máxima, culminando no 

montante indenizatório de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Como o Autor já recebeu na esfera administrativa 

R$4.725,00, a quantia a ser complementada corresponde ao valor de 

R$2.362,50. Por outro lado, em que pese o valor apurado, considerando 

que o pedido inicial se limita ao valoro de R$2.000,00, a condenação 

deverá observar o valor pleiteado, sob pena de caracterizar julgamento 

extra petita. Nesse sentido: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites 

propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não 

suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado 

ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe 

foi demandado. Portanto, o valor a ser pago pela Requerida deverá se 

limitar ao valor pretendido na inicial, ou seja, R$2.000,00 (dois mil reais). 

Por fim, saliento que a embriaguez do segurado por ocasião do acidente 

de trânsito não é suficiente para ilidir o direito ao recebimento da 

indenização do seguro DPVAT, mormente porque a culpa é irrelevante 

para o pagamento do seguro obrigatório, nos termos do art. 5º da Lei nº 

6.194/74, dependendo tão somente da prova do acidente e do dano. 

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –EMBRIAGUEZ – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO – ESPÉCIE 

SECURITÁRIA NÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO DE CULPA – PERDA DO 

DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO – PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO 

SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O entendimento jurisprudencial 

dominante em relação aos seguros de veículos em geral determina que, 

em não demonstrado que a embriaguez foi a causa precípua do acidente 

de trânsito, a comprovar o agravamento do risco, não resta configurada a 

hipótese de perda do direito à indenização securitária. -In casu, não 

consta do caderno processual qualquer elemento de prova que indique 

que a embriaguez foi a causa determinante do acidente. Trata-se de ônus 

que incumbia à seguradora ré, nos termos do inc. II do art. 333 do CPC, e 

do qual não logrou se desincumbir. -Não fosse apenas isso, importa 

salientar que, em se tratando do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento 

da indenização será efetuado mediante a simples prova do acidente e do 

dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, 

consoante preceitua o artigo 5º da Lei nº 6.194/94. -A falta de pagamento 

do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, 

não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza 

o pagamento. (TJMT. N.U 1001146-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS 
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ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no 

DJE 07/12/2018). (grifei) Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. 

DPVAT. A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Súmula 257 do STJ. O fato de a 

vítima ser o proprietário do veículo não afasta a aplicabilidade do 

entendimento. Precedentes do STJ. A embriaguez do condutor não possui 

o condão de afastar o dever de indenizar. Estando demonstrado o sinistro, 

a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização. Mantida a 

distribuição do ônus da sucumbência. Apelo não provido. (TJRS. Apelação 

Cível, Nº 70082675604, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 05-12-2019). (grifei) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SUPOSTA 

EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É irrelevante para o pagamento da indenização decorrente do 

Seguro Obrigatório - DPVAT o fato de a vítima estar embriagada no 

momento do acidente, mormente quando não há prova de que a alegada 

embriaguez foi a causa do sinistro. 2. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, 

MAS DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5526238-88.2019.8.09.0011, 

Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 

17/02/2020, DJe de 17/02/2020). (grifei) AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro 

obrigatório. DPVAT. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos 

juntados e laudo pericial que comprovam a ocorrência e o nexo de 

causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões, sendo prescindível o 

boletim de ocorrência. Quesito suplementar desnecessário. Alegação de 

embriaguez do autor. Irrelevância. Pagamento de indenização que é 

efetuado mediante prova do acidente e dano. Sucumbência da ré. 

Acolhimento integral de um dos pedidos alternativos. Verba sucumbencial 

que, arbitrada sobre o valor da condenação, representaria quantia 

inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1033074-95.2018.8.26.0196, Rel. Milton Carvalho, 36º Câmara de 

Direito Privado, Julgado e publicado em 30/01/2020). Não obstante, em se 

tratando de invalidez permanente por perda funcional em membros 

distintos, inclusive em sinistros diferentes, o Requerente tem direito a ser 

indenizado, mormente porque o valor das indenizações não atinge o teto 

máximo previsto pela legislação que rege o seguro. Desta feita, 

considerando o resultado do laudo pericial e atento ao pedido inicial, a 

Requerida deverá efetuar a complementação da indenização mediante o 

pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) que deverá ser 

corrigido a partir do requerimento administrativo e acrescido de juros de 

mora de 1% a partir da citação. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido exordial, condenando a Requerida ao pagamento de indenização 

ao Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) que deverá ser corrigido a 

partir do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% 

a partir da citação. Face a sucumbência, condeno a Ré ao pagamento das 

custas e honorários que fixo no importe de 15% (quinze) por cento sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 15 de abril de 2020, Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000376-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VIEIRA (EXECUTADO)

MILTON APARECIDO SGOBI (EXECUTADO)

FRANCISCO ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA (EXECUTADO)

COCAR VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1000376-12.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: COCAR VEICULOS LTDA - ME, LUIZ ALBERTO DA SILVA 

ZATTAR, LUIZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA, MILTON APARECIDO 

SGOBI, VERA HIROKO OKAZAKI VIEIRA, ALEXANDRE VIEIRA, 

FRANCISCO ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA Vistos, etc. Trata-se de 

exceção de pré-executividade, no qual a devedora VERA HIROKO 

OKAZAKI VIEIRA pugna por sua ilegitimidade passiva. Manifestação do 

excepto no id. 16500377. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

relato. Passo a decidir. É cediço que a exceção de pré-executividade é 

admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de 

execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação 

probatória e em matérias conhecíveis de ofício. Vislumbro que no presente 

caso é cabível a presente exceção, tendo em vista não depender de 

dilação probatória. Compulsando os autos, denoto que razão assiste a 

excipiente. De acordo com a décima oitava alteração contratual, datada de 

05/12/2002 (id. 13075334), a excipiente ingressou na sociedade, porém 

não possuía, durante a sua permanência no quadro societário, poderes de 

gerência da empresa, conforme consta na cláusula oitava. Assim, 

verifica-se que a excipiente nunca exerceu poderes de gerência, não 

devendo ser responsabilizada pelo débito fiscal somente por figurar no 

quadro societário. Nesse sentido: APELAÇÃO – Embargos à Execução – 

ICMS - Dissolução irregular da sociedade empresária – Pretensão de 

exclusão de um dos sócios do polo passivo da execução fiscal - 

Ilegitimidade passiva configurada – Poder de gestão não verificado – 

Redirecionamento da execução apenas ao sócio remanescente – 

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos – Artigo 

252 RITJSP – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 

0008359-62.2009.8.26.0344; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª 

Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data 

do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019) ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) ACOLHER a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, para reconhecer a ilegitimidade passiva de VERA 

HIROKO OKAZAKI VIEIRA; b) Proceda -se com os atos necessários para 

a exclusão da excipiente no pólo passivo desta ação; c) Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço 

atualizado dos sócios LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR, LUIZ PAULO 

MEIRELLES JUNQUEIRA, MILTON APARECIDO SGOB e FRANCISCO 

ANTONIO MEIRELLES JUNQUEIRA, bem como, em igual prazo, se 

manifeste acerca da penhora ocorrida no id. 10018367, sob pena de 

suspensão e posterior arquivamento; d) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003618-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa (ID 27946634). Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução com resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

Sem custas e sem honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito com as baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007236-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO CACERENSE DE EDUCACAO S/C LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1007236-58.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: CENTRO CACERENSE DE EDUCACAO S/C LTDA - ME Vistos, 

etc. Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em 

face de CENTRO CACERENSE DE EDUCACAO S/C LTDA - ME, ambos 

qualificados nos autos. Petição do exequente no id. 26439376, na qual 

pugna pelo reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Nos 

casos em que o tributo é sujeito a lançamento direto (tias como IPTU e 

taxas, o termo inicial, segundo o STJ, se dá no dia seguinte ao vencimento 

da cobrança. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
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RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO 

DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO 

FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE 

BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento 

de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública 

realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) 

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo 

estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento 

voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento 

estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal 

objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o 

momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte 

(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 

1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao 

rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de 

que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 

a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo 

prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada 

para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida 

tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, 

uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser 

despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção 

unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o 

pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende 

que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do 

IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não 

induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito 

tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo 

prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária 

manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou 

parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. 

Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 

256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), 

cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo 

inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o 

vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não 

configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o 

contribuinte não anuiu. (STJ Resp 1.641.011 – PA, Relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento 14/11/2018). De acordo 

com o art. 174, § único, I, do CTN, o prazo prescricional é interrompido pelo 

despacho que ordena a citação do devedor. Vislumbro que, analisando a 

CDA de id. 17242390, o crédito venceu em 28/02/2013, sendo que o 

despacho citatório foi exarado em 04/02/2019 (id. 17280161). O Superior 

Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a interrupção da 

prescrição retroage à data da propositura da ação, nos casos em que o 

ato interruptório se dá nos termos do art. 174, § único, I, do CTN: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO À DATA DE PROPOSITURA DA 

AÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO 

REPETITIVO. 1. Conforme orientação adotada pelo STJ em julgamento de 

recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), a interrupção da prescrição nos 

termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN retroage à data da 

propositura da ação, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973. 2. Hipótese 

em que o termo a quo da prescrição, segundo as premissas fixadas na 

decisão colegiada, corresponde aos exercícios de 2006, 2007 e 2009 e a 

demanda foi ajuizada em 20.12.2009. Considerou-se, no entanto, 

consumada a prescrição porque a demanda foi distribuída no juízo 

incompetente, tendo o despacho que a ordenou sido proferido pelo juízo 

competente apenas em 8.9.2014. 3. O STJ definiu, em julgamento de 

recurso repetitivo, no rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1.120.295/SP), 

que a interrupção da prescrição por meio da citação (na vigência original 

do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), ou do despacho que a ordena (na 

redação dada pela LC 118/2005), retroage à data da propositura da ação, 

nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973. 4. A circunstância de a 

demanda ter sido ajuizada no juízo incompetente é irrelevante, pois até 

mesmo um suposto despacho ordenatório da citação emitido por este teria 

o efeito de interromper a prescrição (art. 219, caput, do CPC/1973). No 

caso concreto, o que ocorreu é que o despacho foi proferido no juízo 

competente (o Tribunal de origem, após a remessa dos autos pelo juízo de 

primeiro grau), e o referido ato judicial foi praticado nos autos da mesma 

demanda (e não de outra), ajuizada em 20.12.2009. 5. Superado o 

equivocado entendimento quanto à ocorrência de prescrição, adotado no 

acórdão hostilizado, devem os autos retornar às instâncias de origem, 

para enfrentamento das razões de mérito deduzidas na Exceção de 

Pré-Executividade. 6. Recurso Especial provido. (Resp 1.682.977 - RN, 

Relator Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 19/09/2017) Assim, o 

termo final da prescrição do art. 174 do CTN, nesse caso, é o da 

propositura da ação (31/12/2018), encontrando-se prescritos os créditos 

anteriores a 31/12/2013. Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: 

a) DECLARAR PRESCRITOS os créditos objeto desta ação e EXTINGUIR O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo; d) Publique-se. registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000943-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE PAULA LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000140-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GUIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000140-55.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.061,67 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA DA GUIA DA SILVA Endereço: RUA DOS LEITE 

DE SOUZA, 4, COHAB NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 
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citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

14 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000682-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000682-73.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.156,46 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: SIMAO FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA 13 DE 

JUNHO, 194, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 14 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000156-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000156-09.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.589,80 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

AEROPORTO, 1, QUADRA 7, JARDIM AEROPORTO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 
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Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

14 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000274-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DE LARA MENACHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000274-82.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.662,98 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: AMAURI DE LARA MENACHO Endereço: RUA JERIPOCA, 

75, JARDIM SÃO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 14 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000281-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROGERIO FULIOTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000281-74.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.807,21 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: EMERSON ROGERIO FULIOTO Endereço: RUA DOS 

FEVEREIROS, 707, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 
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exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

14 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000661-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000661-97.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.879,73 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME Endereço: 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 52, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

14 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000877-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. DA SILVA FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000877-58.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.709,62 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: E. E. DA SILVA FERREIRA - ME Endereço: RUA DOS 

COLHEREIROS, 35, COHAB VELHA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 
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exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

14 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007474-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1007474-77.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.504,15 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CÁCERES Endereço: AV. Brasil, 119, COC, 

Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: 

JOEL DA SILVA CARVALHO Endereço: RUA DOS ACURIS, 1, QD P LT09, 

JARDIM VISTA ALEGRE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 14 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001076-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J TOSCANO RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

JANAINA TOSCANO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por J 

TOSCANO RIBEIRO – ME e JANAINA TOSCANO RIBEIRO, aduzindo 

nulidade da citação por edital e prescrição parcial dos débitos. 

Impugnação do excepto em ID 29899460. Vieram os autos conclusos. É o 

que merece relato. Passo a decidir. É cediço que a exceção de 

pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no 

processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem 

dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. Vislumbro que no 

presente caso é cabível a presente exceção, tendo em vista não 

depender de dilação probatória. No mérito, é caso de rejeição da presente 

exceção. As executadas não foram localizadas mediante Oficial de 

Justiça (IDs 4316365 e 4368384), sendo possível a citação destas via 

edital, quando infrutífero o meio já mencionado. O Superior Tribunal de 

Justiça, em julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime 

do art. 543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em todos os processos 
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cuja tal matéria se versa, adotou o entendimento “(...) no sentido de que 

essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse 

sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 

25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino 

Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. 

Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”. Ademais, o enunciado da 

Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por edital na execução fiscal é 

cabível quando frustradas as demais modalidades". Nessa orientação: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ (2017/0158258-1) RELATOR : 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E 

INTEGRADOS DIAGNÓSTICOS LTDA ADVOGADO : SEM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, 

de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 

543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 

8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é 

cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: 

a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, 

verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, 

sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da 

LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a 

citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades 

previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 

2017(data do julgamento). No caso em comento, não existe qualquer prova 

juntada aos autos no sentido de demonstrar que as executadas 

requereram a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, 

havendo, efetivamente, duas tentativas de citação pessoal das 

executadas, restando frustradas (IDs 4316365 e 4368384). A citação por 

edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não 

havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do 

CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço 

atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre 

quando for modificado. Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito 

especial, próprio à satisfação do credito tributário. Assim, por força do art. 

1º da Lei de Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que 

não lhe sejam contrárias, como é o caso do art. 256, §3º do CPC de 2015. 

Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 

256 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a 

citação por edital quando não exitosas as outras modalidades de citação 

previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e 

a citação por oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 

543-C do CPC (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no 

Enunciado 414. A execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do 

credito tributário e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária 

a aplicação do Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, 

§3º deste diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF. 

RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS – 22ª Câmara Cível, 

Agravo de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise 

Oliveira Cezar, julgado em 13/10/2017) ISSO POSTO, e por tudo que mais 

consta nos autos, DECIDO: a) REJEITAR a exceção de pré-executividade, 

pelas razões já expostas; b) Intime-se a Fazenda Pública para que, no 

prazo 5 (cinco) dias, indique bens das devedoras passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão e posterior arquivamento do feito; c) Após, 

conclusos; d) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007929-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o executado, devidamente citado, ofereceu 

Seguro Garantia para a segurança do juízo. O seguro garantia é 

expressamente previsto pela Lei de Execução Fiscal, nos termos do art. 

9º, como meio de garantia da execução, sendo necessária a juntada de 

comprovante do seguro aos autos. Compulsando os autos, verifico que o 

executado juntou Apólice Digital como bastante comprovante do seguro 

ofertado, bem como o valor assegurado, que perfaz o montante de R$ 

1.778.177,34, é suficiente para a garantia da dívida ajuizada e demais 

encargos. Outrossim, após devidamente intimado para se manifestar 

acerca do oferecimento do seguro, o exequente manifestou concordância. 

Por fim, foram opostos Embargos à Execução, protocolado no PJe sob nº 

1004100-19.2019.8.11.0006, alegando não incidência dos tributos 

ajuizados e, por conseguinte, cobrança de indébito. Isto posto e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) SUSPENDER o feito até o deslinde 

dos embargos opostos; b) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006042-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UDO BRESS RIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ANTE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, COMPROVE EM 5 DIAS O 

RECORRENTE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011509-05.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001315-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMARGO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001585-74.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:REGINALDO 

CAMARGO DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-59.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MIRANDA LEITE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001586-59.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOAO DE 

MIRANDA LEITE FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004318-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GRACILIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ANTE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, COMPROVE EM 5 DIAS SUA 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007610-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT9833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000186-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

EURELIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

MARIA EMILIA ROSA DA COSTA (EMBARGANTE)

RONALDO RODRIGO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 399.418.761-34 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000186-81.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA, LEONILDO JOSE 

PEREIRA DA COSTA, MARIA EMILIA ROSA DA COSTA, EURELIO PEREIRA 

DA COSTA, RONALDO RODRIGO PEREIRA DA COSTA EMBARGADO: 

SICREDI CENTRO NORTE PROCURADOR: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

Vistos etc. Defiro o pedido assinalado no ID 2939948, observando a parte 

demandada quais os documentos que deverão ser juntados no feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000591-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000591-54.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALDO DE SOUZA, JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dê cumprimento à 

decisão ID 29579526. Às providências. Diamantino/MT, 15 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000501-41.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000501-41.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: ILDA ANTUNES DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Registro de Óbito ajuizada por ILDA ANTUNES DE CAMPOS, 

devidamente qualificada nos autos. Em postulado de id. 30616723, a parte 

autora pugna pela desistência do feito, uma vez que já conseguiu realizar 

o sepultamento do seu irmão. É o breve relato. Decido. Da análise dos 

autos, verifico que a inicial ainda não foi recebida. Dessa forma, não 

existe óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, determino o 

cancelamento da distribuição JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 14 de 

abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000155-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINETE DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000155-27.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARINETE DA SILVA ALVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Do postulado ID 29859167, DEFIRO a prova 

pericial. Nomeio como perito do Juízo o médico Dr. Manoel Loureiro Neto, 

localizado na Rua Conceição, Bairro São Benedito, nesta Cidade, fone: 

(65) 3336-2426, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para 

cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Arbitro com base no art. 3º, parágrafo único da Resolução de n° 541 

do Conselho da Justiça Federal-CJF, o valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), a título de honorários periciais. Com a chegada do laudo pericial, 

encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I, da Resolução acima 

mencionada, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato 

Grosso, para efetivação do pagamento dos honorários do perito, que 

deverá ocorrer no mês subsequente ao recebimento do ofício, conforme 

art. 4°, § 4° da Resolução de n° 541 do CJF. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia. Com 

as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-34.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000161-34.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DE ANDRADE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Do postulado ID 29858774, DEFIRO a prova 

pericial. Nomeio como perito do Juízo o médico Dr. Manoel Loureiro Neto, 

localizado na Rua Conceição, Bairro São Benedito, nesta Cidade, fone: 

(65) 3336-2426, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para 

cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Arbitro com base no art. 3º, parágrafo único da Resolução de n° 541 

do Conselho da Justiça Federal-CJF, o valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), a título de honorários periciais. Com a chegada do laudo pericial, 

encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I, da Resolução acima 

mencionada, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato 

Grosso, para efetivação do pagamento dos honorários do perito, que 

deverá ocorrer no mês subsequente ao recebimento do ofício, conforme 

art. 4°, § 4° da Resolução de n° 541 do CJF. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia. Com 

as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR QUADROS DE OLIVEIRA (REU)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado, para que fique 

ciente e compareça na Audiência de Conciliação redesignada para o DIA 

01 de Julho de 2020, às 15:30 horas, Fórum Comarca de Diamantino - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001576-52.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE HURTADO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte Autora na pessoa de seu Advogado, para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Designada para o dia 

07 de Julho de 2020 às 13:30 horas, Fórum Comarca de Diamantino - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001576-52.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE HURTADO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado para que promova, 

no prazo legal, o aditamento da exordial, a fim de que comprove, ao 

menos, a posse do imóvel descrito na exordial.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001047-33.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001047-33.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI EMBARGADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público 

(id.24217837) em face da decisão que determinou a remessa dos autos 

para audiência de conciliação. Vislumbra-se que foi realizada a audiência, 

e a mesma foi parcialmente exitosa, restando prejudicada a análise dos 

embargos de declaração. Intime-se a parte embargada para se manifestar 

acerca das petições de ids. 29659182 e 30492529. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 15 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001195-44.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001195-44.2019.8.11.0005. 
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AUTOR(A): MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por 

MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA em face do Banco OLÉ 

CONSIGNADO, ambos devidamente qualificados nos autos. Instruiu a 

inicial com documentos. A decisão de id. 26856979 indeferiu o pedido de 

justiça gratuita, em consequência, determinou a intimação da autora para 

que efetuasse o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição. Certificou-se 

em id. 29579429, decurso de prazo sem que a requerente efetuasse o 

pagamento das custas. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Pela análise dos autos, verifico que o 

cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que não houve o 

recolhimento das custas iniciais. Extrai-se da doutrina de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O autor deve fazer o pagamento 

das custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa 

pela prestação dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis 

estaduais respectivas. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não 

poderão ser prestados. A guia de recolhimento deve ser juntada com a 

petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 

283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou 

feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar 

a petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e cancelamento da 

distribuição.” (Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante . 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 495) Na 

hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado da 

decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, o 

que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

novo CPC, verbis: “Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.” Nesse sentido, o 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

-AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o 

preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in 

albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo 

Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; 

Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime). 

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do 

advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento 

da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas. A 

corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

INDEFERIMENTO. FACULDADE JUIZ. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 2. O pedido de assistência 

judiciária gratuita implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes 

(...)4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o 

magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes.5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª 

Turma; AgRg no Ag 1363777 / RS; Relator Ministro João Otávio de 

Noronha; julgado em 04.08.2011; unânime). “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...).” (AgRg no REsp n. 

1.186.858/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 16.6.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.” (EREsp 

n. 912.897/GO, Rel. Minª. Denise Arruda, Primeira Seção. DJe 1º.2.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTERPRETAÇÃO. ART. 257 DO 

CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE E DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DA CONTA. (...) II - Demais 

precedentes citados: REsp n. 767.844/BA, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, 

DJ de 13/2/2006; REsp n. 753.091/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,DJ 

de 10/11/2005; REsp n. 527.651/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 

29/8/2005; REsp n. 680.406/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

de 21/3/2005; REsp n. 531.293/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

28/2/2005; REsp n. 434.980/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 

1/2/2005. III - Embargos de divergência rejeitados." (EREsp n. 676.642/RS, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 4.12.2008). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOA DO EMBARGANTE OU DE SEU 

ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).” (AgRg no REsp n. 

896.981/BA. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Terceira Turma. Julgado em 

16.9.2010). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Na conformidade do atual entendimento deste 

Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento 

das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. O 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão 

legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da 

demanda. Precedentes do STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AI n. 1.089.412/SP. Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti. 

Quarta Turma. Julgado em 17.12.2010). Ante o exposto, pela inércia do 

exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento 

da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85 § 6º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001216-20.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001216-20.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VINICIUS JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por 

VINICIUS JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA em face do Banco OLÉ 

CONSIGNADO, ambos devidamente qualificados nos autos. Instruiu a 

inicial com documentos. A decisão de id. 26853164 indeferiu o pedido de 

justiça gratuita, em consequência, determinou a intimação da autora para 

que efetuasse o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição. Certificou-se 

em id. 29579432, decurso de prazo sem que a requerente efetuasse o 

pagamento das custas. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Pela análise dos autos, verifico que o 

cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que não houve o 

recolhimento das custas iniciais. Extrai-se da doutrina de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O autor deve fazer o pagamento 

das custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa 

pela prestação dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis 

estaduais respectivas. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não 

poderão ser prestados. A guia de recolhimento deve ser juntada com a 

petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 

283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou 

feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar 

a petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e cancelamento da 

distribuição.” (Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante . 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 495) Na 

hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado da 

decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, o 

que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

novo CPC, verbis: “Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.” Nesse sentido, o 
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TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

-AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o 

preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in 

albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo 

Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; 

Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime). 

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do 

advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento 

da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas. A 

corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

INDEFERIMENTO. FACULDADE JUIZ. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 2. O pedido de assistência 

judiciária gratuita implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes 

(...)4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o 

magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes.5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª 

Turma; AgRg no Ag 1363777 / RS; Relator Ministro João Otávio de 

Noronha; julgado em 04.08.2011; unânime). “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...).” (AgRg no REsp n. 

1.186.858/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 16.6.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.” (EREsp 

n. 912.897/GO, Rel. Minª. Denise Arruda, Primeira Seção. DJe 1º.2.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTERPRETAÇÃO. ART. 257 DO 

CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE E DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DA CONTA. (...) II - Demais 

precedentes citados: REsp n. 767.844/BA, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, 

DJ de 13/2/2006; REsp n. 753.091/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,DJ 

de 10/11/2005; REsp n. 527.651/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 

29/8/2005; REsp n. 680.406/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

de 21/3/2005; REsp n. 531.293/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

28/2/2005; REsp n. 434.980/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 

1/2/2005. III - Embargos de divergência rejeitados." (EREsp n. 676.642/RS, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 4.12.2008). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOA DO EMBARGANTE OU DE SEU 

ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).” (AgRg no REsp n. 

896.981/BA. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Terceira Turma. Julgado em 

16.9.2010). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Na conformidade do atual entendimento deste 

Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento 

das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. O 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão 

legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da 

demanda. Precedentes do STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AI n. 1.089.412/SP. Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti. 

Quarta Turma. Julgado em 17.12.2010). Ante o exposto, pela inércia do 

exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento 

da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85 § 6º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001205-88.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001205-88.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VINICIUS JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA REU: BANCO PAN 

Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória C/C Obrigação De Não Fazer C/C 

Danos Materias, Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência Antecipada 

ajuizada por VINICIUS JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA em face do Banco 

BANCO PAN, ambos devidamente qualificados nos autos. Instruiu a inicial 

com documentos. A decisão de id. 26853186 indeferiu o pedido de justiça 

gratuita, em consequência, determinou a intimação da autora para que 

efetuasse o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição. Certificou-se 

em id. 29579433, decurso de prazo sem que a requerente efetuasse o 

pagamento das custas. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Pela análise dos autos, verifico que o 

cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que não houve o 

recolhimento das custas iniciais. Extrai-se da doutrina de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O autor deve fazer o pagamento 

das custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa 

pela prestação dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis 

estaduais respectivas. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não 

poderão ser prestados. A guia de recolhimento deve ser juntada com a 

petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 

283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou 

feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar 

a petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e cancelamento da 

distribuição.” (Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 495) Na 

hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado da 

decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, o 

que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

novo CPC, verbis: “Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.” Nesse sentido, o 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

-AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o 

preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in 

albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo 

Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; 

Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime). 

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do 

advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento 

da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas. A 

corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

INDEFERIMENTO. FACULDADE JUIZ. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 2. O pedido de assistência 

judiciária gratuita implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes 

(...)4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o 

magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes.5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª 

Turma; AgRg no Ag 1363777 / RS; Relator Ministro João Otávio de 

Noronha; julgado em 04.08.2011; unânime). “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 
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PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...).” (AgRg no REsp n. 

1.186.858/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 16.6.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.” (EREsp 

n. 912.897/GO, Rel. Minª. Denise Arruda, Primeira Seção. DJe 1º.2.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTERPRETAÇÃO. ART. 257 DO 

CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE E DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DA CONTA. (...) II - Demais 

precedentes citados: REsp n. 767.844/BA, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, 

DJ de 13/2/2006; REsp n. 753.091/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,DJ 

de 10/11/2005; REsp n. 527.651/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 

29/8/2005; REsp n. 680.406/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

de 21/3/2005; REsp n. 531.293/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

28/2/2005; REsp n. 434.980/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 

1/2/2005. III - Embargos de divergência rejeitados." (EREsp n. 676.642/RS, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 4.12.2008). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOA DO EMBARGANTE OU DE SEU 

ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).” (AgRg no REsp n. 

896.981/BA. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Terceira Turma. Julgado em 

16.9.2010). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Na conformidade do atual entendimento deste 

Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento 

das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. O 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão 

legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da 

demanda. Precedentes do STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AI n. 1.089.412/SP. Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti. 

Quarta Turma. Julgado em 17.12.2010). Ante o exposto, pela inércia do 

exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento 

da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85 § 6º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001196-29.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001196-29.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA REU: BANCO PAN 

Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória C/C Obrigação De Não Fazer C/C 

Danos Materias, Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência Antecipada 

ajuizada por MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA em face do Banco 

BANCO PAN, ambos devidamente qualificados nos autos. Instruiu a inicial 

com documentos. A decisão de id. 26856990 indeferiu o pedido de justiça 

gratuita, em consequência, determinou a intimação da autora para que 

efetuasse o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição. Certificou-se 

em id. 29579437, decurso de prazo sem que a requerente efetuasse o 

pagamento das custas. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Pela análise dos autos, verifico que o 

cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que não houve o 

recolhimento das custas iniciais. Extrai-se da doutrina de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O autor deve fazer o pagamento 

das custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa 

pela prestação dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis 

estaduais respectivas. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não 

poderão ser prestados. A guia de recolhimento deve ser juntada com a 

petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 

283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou 

feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar 

a petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e cancelamento da 

distribuição.” (Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 495) Na 

hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado da 

decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, o 

que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

novo CPC, verbis: “Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.” Nesse sentido, o 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

-AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o 

preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in 

albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo 

Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; 

Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime). 

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do 

advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento 

da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas. A 

corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

INDEFERIMENTO. FACULDADE JUIZ. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 2. O pedido de assistência 

judiciária gratuita implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes 

(...)4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o 

magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes.5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª 

Turma; AgRg no Ag 1363777 / RS; Relator Ministro João Otávio de 

Noronha; julgado em 04.08.2011; unânime). “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...).” (AgRg no REsp n. 

1.186.858/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 16.6.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.” (EREsp 

n. 912.897/GO, Rel. Minª. Denise Arruda, Primeira Seção. DJe 1º.2.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTERPRETAÇÃO. ART. 257 DO 

CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE E DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DA CONTA. (...) II - Demais 

precedentes citados: REsp n. 767.844/BA, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, 

DJ de 13/2/2006; REsp n. 753.091/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,DJ 

de 10/11/2005; REsp n. 527.651/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 

29/8/2005; REsp n. 680.406/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

de 21/3/2005; REsp n. 531.293/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

28/2/2005; REsp n. 434.980/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 

1/2/2005. III - Embargos de divergência rejeitados." (EREsp n. 676.642/RS, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 4.12.2008). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOA DO EMBARGANTE OU DE SEU 

ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).” (AgRg no REsp n. 

896.981/BA. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Terceira Turma. Julgado em 

16.9.2010). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Na conformidade do atual entendimento deste 

Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento 
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das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. O 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão 

legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da 

demanda. Precedentes do STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AI n. 1.089.412/SP. Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti. 

Quarta Turma. Julgado em 17.12.2010). Ante o exposto, pela inércia do 

exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento 

da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85 § 6º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000981-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000981-53.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: ODILON ROSBACH 

DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação De Execução De Entrega De 

Coisa Incerta C/C Liminar De Arresto ajuizada por DEREK MARIM DE 

SOUZA em face da ODILON ROSBACH DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 30585266, a parte autora 

pugna pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É o 

breve relato. Decido. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001326-19.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001326-19.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): ILZELEYSER SILVA REZENDE REU: JAYDOMAR DE ARAUJO 

GOMES Vistos, etc. Trata-se de Acordo de Alimentos c/c Guarda e 

Regulamentação de visitas ajuizada por CAMILA REZENDE GOMES e 

PEDRO REZENDE GOMES representado por sua genitora ILZELEYSER DA 

SILVA REZENDE e JAYDOMAR DE ARAÚJO DE GOMES, por intermédio do 

Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, já qualificados nos autos. Narra a 

exordial que os requeridos são genitores dos menores CAMILA REZENDE 

GOMES e PEDRO REZENDE GOMES. Informa que o requerente 

despenderam em favor dos menores a quantia de 30% de seus 

vencimentos, que deverão ser descontados direto em folha de pagamento. 

Assegura que a guarda dos menores será exercida de maneira 

compartilhada entre os genitores, estabelecendo-se como lar de 

referência a residência materna, com visitas livre e acordadas entre as 

partes. Requerem a homologação do avençado nos supracitados termos. 

O parquet se manifestou contrário à homologação do acordo, alegando a 

falta de clausula de reajuste e inexistência de menção de rateio das 

despesas extraordinárias, id. 24885906. Os requerentes se manifestaram 

quanto a cota ministerial, reiterando o pedido de homologação do acordo, 

sendo que, novamente, com vistas dos autos, o Ministério Público 

manifestou favorável ao acordo. Em seguida vieram- me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Entendo justo o entabulado entre as 

partes. Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Não há preliminares, passo à análise e 

deslinde do mérito. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 

840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste na 

transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas com 

vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente representadas, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Ademais, devidamente preservados os interesses do 

infante, cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, 

entendendo justo o entabulado entre as partes, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo de vontade das partes, razão pela qual: Os alimentos 

ficam fixados em 30% dos vencimentos do genitor, devendo ser 

descontado em folha de pagamento e com pagamento efetuado mediante 

depósito bancário em conta informada pela parte autora no acordo, no 

entanto, enquanto a Prefeitura de Alto Paraguai não seja oficiada pera 

proceder os descontos em folha, deverá o requerente Jaydomar proceder 

o pagamento diretamente à requerente Ilzeleyser, mediante recibo ou via 

depósito bancário. Sem prejuízo de rateio de valores gastos a mais com os 

menores e em comum acordo entre os requerentes, como por exemplo, 

material escolar, uniforme e medicamentos são despesas que serão 

rateadas entre os genitores. DETERMINO a guarda compartilhada dos 

menores CAMILA REZENDE GOMES e PEDRO REZENDE GOMES entre os 

requerentes ILZELEYSER DA SILVA REZENDE e JAYDOMAR DE ARAÚJO 

DE GOMES. A residência dos menores, por ora, será a residência da 

genitora. As visitas serão realizadas de forma livre e acordadas entre as 

partes. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. Expeça-se ofício a 

Prefeitura de Alto Paraguai-MT para que proceda-se com desconto em 

folha de pagamento de Jaydomar de Araújo Gomes, referente a verba 

alimentar. Sem custas em face da gratuidade. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Diamantino, 15 de 

abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000980-68.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM UITI SIMONINI ATSUTA (EXECUTADO)

EULIANE CAMELO GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000980-68.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: WILLIAM UITI 

SIMONINI ATSUTA, EULIANE CAMELO GONCALVES Vistos etc. Trata-se 

de Ação De Execução De Entrega De Coisa Incerta C/C Liminar De Arresto 

ajuizada por DEREK MARIM DE SOUZA em face da WILLIAM UITI SIMONINI 

ATSUTA e EULIANE CAMELO GONÇALVES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 30585250, a parte autora 

pugna pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É o 

breve relato. Decido. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002428-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

ZITA REGIS LOPES (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO REGIS LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002428-76.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: PAULO ROBERTO 

REGIS LOPES, JOAO BENEDITO LOPES DA SILVA, ZITA REGIS LOPES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de JOAO BENEDITO LOPES DA 

SILVA, PAULO ROBERTO REGIS LOPES e ZITA REGIS LOPES, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 29527175, a 

parte exequente e os executados PAULO ROBERTO REGIS LOPES e ZITA 

REGIS LOPES entabularam acordo, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (id. 29527175), todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo, em relação aos executados PAULO 

ROBERTO REGIS LOPES e ZITA REGIS LOPES. Intimem-se. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000663-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000663-07.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: SERVI 

TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SICREDI CENTRO 

NORTE em desfavor de SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - 

ME, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 

30399707, as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (id. 30399707), todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Intimem-se. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002265-96.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002265-96.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ODILON ROSBACH 

DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por SICREDI CENTRO NORTE em desfavor de ODILON 

ROSBACH DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 29551588, as partes entabularam acordo, pugnando pela 

homologação e suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 29551588), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo. Intimem-se. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS CHAPELETTI OAB - SP244773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000007-16.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP EXECUTADO: VAZ 

SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por STARTUBO COMERCIAL 

EIRELI - EPP em face de VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO 

SPE LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

id. 30844123, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (id. 30844123). Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas 

cláusulas e condições encontram-se estampadas em postulado de id. 

30844123 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com 

resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 

‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Proceda-se a liberação do valor 

acordado, conforme requerido, mediante a expedição de competente 

alvará de levantamento, a serem depositados na conta bancária à ser 

indicada pelo exequente, após, preclusa as vias ordinárias. Proceda-se 

com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos autos, 

conforme requerido no acordo. Custas e honorários conforme pactuados. 

Intimem-se as partes por meio de seu procurador. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002043-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VELASQUIO MUFARDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON DA SILVA AZEVEDO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002043-31.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AMANDA VELASQUIO MUFARDINI REU: JACKSON DA SILVA 

AZEVEDO Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Guarda e Visita 

ajuizada por LIVIA MUFARDINI AZEVEDO e MIGUEL MUFARDINI AZEVEDO 

representados por sua genitora AMANDA VELASQUIO MUFARDINI em 

face de JACKSON DA SILVA AZEVEDO, já qualificados nos autos. Em 

audiência de conciliação e mediação as partes transigiram, e acordando 

quanto à guarda, alimentos e regulamentação de visitação. Com vistas dos 

autos, o Ministério Público manifestou favorável ao acordo. Em seguida 

vieram- me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Entendo justo o 

entabulado entre as partes. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Não há preliminares, passo 

à análise e deslinde do mérito. Conforme preceitua o atual Código Civil, em 

seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação 

consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões 

mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, 

prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser 

homologada, extinguindo-se o processo respectivo com resolução do 

mérito. No caso em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente 
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representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Ademais, devidamente 

preservados os interesses do infante, cabível, pois, a sua homologação 

judicial. Ante o exposto, entendendo justo o entabulado entre as partes, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontade das partes, razão pela 

qual: DETERMINO a guarda definitiva dos menores LIVIA MUFARDINI 

AZEVEDO e MIGUEL MUFARDINI AZEVEDO à genitora AMANDA 

VELASQUIO MUFARDINI. O valor dos alimentos será fixado em 30% do 

salário mínimo, que será depositado em conta bancária informada pela 

genitora no acordo, mais 50% das despesas extraordinárias. As visitas 

serão realizadas em finais de semana alternados. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do NCPC. Sem custas em face da gratuidade. Ciência à Defensoria 

Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000126-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000126-74.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

REU: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitoria com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por CALCÁRIO MATO 

GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de ALEXSANDRO 

GIOVANI DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos, com 

escopo de receber o crédito no valor descrito na inicial. Com inicial, juntou 

documentos. Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo para apresentação de embargos monitórios (id. 22893045). Os 

autos vieram conclusos. É o necessário relato. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer 

o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.” Dessa forma, de início, DECRETO a revelia da parte requerida, 

nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, fazendo-se presumir 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. Efetivamente, a 

cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo 

que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, seja 

porque operou o fenômeno da presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial, seja porque os próprios documentos que a instruíram 

corroboram esse desfecho. Com efeito, não bastassem os efeitos 

materiais produzidos pela revelia da demandada, eis que, apesar de 

citada, não apresentou contestação, a parte autora demonstrou, fazer jus 

à procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso, trouxe o valor 

do débito oriundo de notas fiscais. Em todo caso, repise-se, a revelia da 

parte requerida apenas corroborou esse entendimento, demonstrando o 

seu desinteresse com o andamento do feito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS MÓVEIS 

ARROLADOS NA INICIAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA 

REVELIA. 1. Embora devidamente citada, a demandada não apresentou 

contestação, aplicando-se, no caso, em que se está a tratar de direitos 

patrimoniais, que são, por excelência, disponíveis, os efeitos da revelia. 

(...) APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052365137, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 28/02/2013).” “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA 

EXCLUSÃO DE BENS DO INVENTÁRIO. REVELIA. FATOS 

INCONTROVERSOS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. (...) A revelia induz 

presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial (CPC, artigo 319). 

E os fatos incontroversos não necessitam de prova (CPC, artigo 334,II). 

Por isso, em ação que versa sobre direito patrimonial disponível, sendo 

todos maiores e capazes, e inexistindo resposta ou resistência ao pedido 

inicial, a procedência integral da demanda é de rigor. (...). DERAM 

PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70042287722, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

04/08/2011).” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral. Via 

de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título 

executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir 

da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado. Deixo de 

analisar o pedido liminar, tendo em vista a prolação de sentença. P.I.C. Às 

providências. Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000492-79.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

GERALDO BATISTA OAB - 777.780.811-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. C. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000492-79.2020.8.11.0005. 

REPRESENTANTE: GERALDO BATISTA REQUERIDO: GABRIELLE 

NATHALLIE CARDOSO BATISTA Vistos etc. Faculto a parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

declaração de imposto de renda. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se 

e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 15 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001071-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER WILSON DA COSTA SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001071-61.2019.8.11.0005. 

IMPETRANTE: EDER WILSON DA COSTA SOARES IMPETRADO: EDSON DA 

SILVA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (id.23546905) em face da decisão de id. 

22271514. O embargante alega que contradição na decisão que indeferiu 

o pedido liminar, ao argumento que no parágrafo para notificação da 

impetrada foi determinado o cumprimento da liminar. É o breve relatório. 

Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do 

NCPC. Vislumbra-se que por um equívoco a decisão de id. 22271514 

determinou o cumprimento da liminar, uma vez que foi indeferida a mesma. 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de id. 22271514 e 

JULGO-OS PROCEDENTE para corrigir o equívoco, onde se lê: 

NOTIFIQUE-SE a impetrada, enviando-lhe cópias da inicial e dos 

documentos, a fim de que, cumpra imediatamente esta medida liminar, e no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 

12.016/2009), deve ser lido: NOTIFIQUE-SE a impetrada, enviando-lhe 

cópias da inicial e dos documentos, e no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009). Às providências. 

Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-86.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Requerido, para querendo apresentar suas 

contra-razões

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000217-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000217-04.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ROBERTO ANTUNES BARROS REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Recebo a Apelação (ids. 18061754 e 28831722) e Apelação 

(id. 28800668). Intimem-se as partes apeladas a responder no prazo legal 

e, existindo preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC). A 

seguir, com ou sem as respostas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000217-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000217-04.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ROBERTO ANTUNES BARROS REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Recebo a Apelação (ids. 18061754 e 28831722) e Apelação 

(id. 28800668). Intimem-se as partes apeladas a responder no prazo legal 

e, existindo preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC). A 

seguir, com ou sem as respostas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000357-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000357-38.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA EXECUTADO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, 

sob pena de se considerar quitada a dívida e consequente extinção do 

feito. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000484-10.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: ANADIR RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração interposto por ANADIR DE ALMEIDA 

(id.24554756) em face da decisão de id.24243665. A embargante alega 

que houve obscuridade na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara e 

não apresenta qualquer obscuridade. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Considerando 

que foi apresentada contestação e reconvenção com pedido de justiça 

gratuita no id. 14085171, intime-se a parte requerida para juntar 

declaração de imposto de renda, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. Diamantino, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000795-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA (REU)

JUVIANO LINCOLN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000795-64.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT 

REU: JUVIANO LINCOLN, EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de Ação Civil Pública com preceito condenatório ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor 

de Juviano Lincoln e Eduardo Capistrano de Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos. Relata que Juviano Lincoln na chefia do Poder 

Executivo municipal, passou a adotar uma política similar ao de seu 

antecessor, com amparo na lacunosa Lei municipal nº 522/2003 que 

dispensava a realização de processo seletivo, efetuando contratações 

precárias. Ressalta que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

havia deflagrado o Processo Seletivo nº 1/2010/SMEC para a contratação 

de professores, auxiliares, e outros, perfazendo um total de 207 

profissionais. Assevera que o sistema de abastecimento de água, sequer 

havia um engenheiro sanitarista acompanhando a sua gestão, a despeito 

da previsão do referido cargo na Lei municipal nº 265/2010. Afirma que 

Juviano Lincoln deflagrou Processo Seletivo mediante o edital nº 04/2012 

para 64 contratações temporárias compreendendo as mais distintas 

funções. Tal iniciativa foi recriminada na Notificação Recomendatória nº 

002/2012, acarretando a suspensão do referido certame. Informa que 
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durante o exercício de 2012, foram deflagrados outros processos 

seletivos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Assevera que 

no ano de 2013 foi deflagrado por Juviano Lincoln o Processo Seletivo nº 

002/2013, com amparo na Lei municipal nº 888/2013, dando causa à 

celebração de novos Contratos de Servidor Temporário, sendo 

promovidas outras 151 contrações, compreendendo diversas funções, 

agora perante a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e sem 

menção a Processo Seletivo. Atesta que o marco legal das contratações 

temporárias pela Prefeitura de Diamantino foi alterado mediante diplomas 

normativos sancionados por Juviano Licoln, que autorizou a deflagração 

de mais um Processo Seletivo, mediante o edital nº 01/2015, com previsão 

de contratação para 233 funções de naturezas diversas. Informa que foi 

verificada resistência durante a gestão de Juviano Lincoln em promover a 

nomeação de candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2011, e 

para deflagrar um novo certame para suprir os cargos vagos, para os 

quais não havia mais candidatos classificados. Aduz que foi possível 

confirmar a resistência de Juviano Lincoln em promover a nomeação dos 

candidatos classificados em concurso público, ao argumento que 

ofereceu vagas vinculadas a cargos públicos vagos nos editais dos 

Processos Seletivos nº 04/2012, 02/2013 2 e 01/2015, que integram o 

quadro administrativo permanente da Prefeitura de Diamantino. Alega que 

não era possível aferir, com segurança, o período de duração dos 

vínculos dos funcionários contratados precariamente, tampouco havia 

clareza a respeito da quantidade de processos seletivos deflagrados pela 

Prefeitura de Diamantino, durante a gestão de Juviano Lincoln, em paralelo 

com o Concurso Público nº 01/2011. Assevera que para suplementar tal 

quadro probatório incompleto, foram requisitadas informações mediante 

ofícios para Juviano Lincoln, o qual pugnou por prazo, e permaneceu 

inerte por várias vezes. Atesta que Eduardo Capistrano de Oliveira, 

solicitou nova dilação de prazo para responder à referida requisição, 

esgotado o prazo da dilação, houve nova reiteração da requisição em 

comento mediante ofícios, mais uma vez, ficou sem resposta. Requereu a 

procedência da ação, com a condenação do réu Juviano Lincoln, em 

virtude da prática dos ilícitos morais administrativos previstos nos arts. 5º, 

10, caput, IX, e 11, caput, II e IV, da Lei nº 8.429/1992, nas sanções do art. 

12, II e III, do referido documento legal, respondendo pelo ressarcimento de 

dano material e extrapatrimonial ao Município de Diamantino, e a 

condenação do réu Eduardo Capistrano de Oliveira, em virtude da prática 

dos ilícitos morais administrativos previstos no art. 11, caput, II e IV, da Lei 

nº 8.429/1992, nas sanções do art. 12, III, do referido documento legal. O 

requerido Eduardo Capistrano Oliveira apresentou defesa preliminar, no id. 

20274658. Foi certificado que decorreu o prazo para Juviano Lincoln 

apresentar defesa prévia, no id. 20931393. O município de Diamantino 

notificado, permaneceu inerte, conforme certidão de id. 23651608. 

Vieram-me os autos conclusos. No caso, a presente ação civil pública tem 

por finalidade a condenação dos demandados em virtude de prática de 

ilícitos morais, e a condenação do primeiro requerido a ressarcir o erário 

municipal em relação aos danos materiais e extrapatrimoniais que deu 

causa. Constam das alegações iniciais que as irregularidades foram 

constatadas em relação ao período em que Juviano Lincoln era Prefeito de 

Diamantino e durante a gestão de Eduardo Capistrano de Oliveira, e que 

requisitada informações sobre a contratação precária, os mesmos 

permaneceram inertes por várias vezes. No caso em concreto, 

vislumbra-se a existência de vários ofícios reiterando informações acerca 

dos contratos efetuados na gestão de ambos, e inquérito civil para apurar 

a prática dos ilícitos, nos ids. 14113284 e 14114970. Como é cediço, o 

juízo de admissibilidade, na fase preliminar das Ações Civis Públicas de 

Improbidade Administrativa, se limita à constatação da existência de 

indícios da conduta ímproba, o que se revela, em princípio, presente na 

hipótese dos autos, pois os requeridos, em tese, estão vinculados aos 

fatos narrados na inicial. E nesta fase da ação prioriza-se o interesse 

público, com a apuração dos fatos e aplicação da lei, resguardando-se às 

partes o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, verifica-se que 

para o recebimento da inicial basta a simples apresentação de indícios e 

não a efetiva ocorrência de danos ou prejuízos ao erário, que possam 

caracterizar atos de improbidade administrativa. Ademais, embora em 

alguns casos que tramitam por esta 1ª Vara este Magistrado tenha se 

convencido da rejeição da ação, não é o que se verifica até o presente 

momento, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça tem 

posicionamento de que, existindo meros indícios de cometimento de atos 

enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve 

ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 

8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público; contudo, os alegados atos de 

improbidade, se é que ocorreram, somente serão elucidados após a 

regular instrução processual. Cabe ressaltar que o requerido Eduardo 

Capistrano de Oliveira apresentou defesa preliminar no id. 20274658. Da 

análise da defesa prévia do requerido, não se vislumbra indícios para que 

fosse rejeitada de plano a inicial, de modo que é prudente o seu 

recebimento, iniciando-se o contraditório e futura instrução do processo. 

No sentido do recebimento da ação em casos semelhantes ao ora 

versado, confiram-se o entendimento do STJ: “ADMINISTRATIVO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. 

PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO. 1. Como sinaliza o § 6º do art. 

17 da Lei nº 8.429/92, o recebimento da exordial da ação de improbidade 

supõe a presença de indícios suficientes da existência do ato ímprobo, 

sendo certo que, pela dicção do § 8º do mesmo art. 17, somente será 

possível sua prematura rejeição caso o juiz resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita (...) 3. Nesse contexto, diversamente do que 

pareceu ao juiz em primeiro grau, não se pode, de plano, afirmar a 

inexistência de má-fé ou dolo na ação do apontado agente público, 

mostrando-se, antes, conveniente o prosseguimento da demanda, em 

ordem a viabilizar a ampla produção probatória, tão necessária ao pleno e 

efetivo convencimento do julgador. 4. Recurso especial do réu a que se 

nega provimento”. (REsp 1565848/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 

16/08/2016, DJe 12/09/2016). “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 

8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE 

IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 

1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de 

improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos 

ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, 

ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal 

como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da 

inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a 

demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e 

autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência 

ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa 

dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a 

pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o 

acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para 

o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular 

instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência 

de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do 

respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração 

Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite.” (REsp 

1192758/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J: 04/09/2014, DJe 15/10/2014). 

Ante o exposto, RECEBO a presente Ação Civil Pública e determino a 

CITAÇÃO dos réus para contestarem, no prazo legal. Aportando a peça 

de defesa dê vistas a parte autora. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 15 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001484-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE 

MATO GROSSO (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

FABIO YONAMINE (REU)

ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar as contestações 

apresentadas.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000517-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001080-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (REQUERENTE)

G. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimo os patronos da parte para querendo manifestarem acerca do Oficio 

do RGI de Diamantino

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 176-93.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Marco Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser cumprido nos 

endereços: Av. Municipal, 631, Centro, Diamantino/MT e Trav. Irmã 

Margarida, 73, Novo Diamantino, Diamantino/MT. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir 

Guia > Diligência Oficial de Justiça > Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o comprovante de pagamento 

deverão ser juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103194 Nr: 3065-83.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Karina Cordeiro Marcondes - OAB:10.047, Mirian 

Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio Bende Rodrigues - 

OAB:9460/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser cumprido nos 

endereços: Av. Municipal, 631, Centro, Diamantino/MT e Trav. Irmã 

Margarida, 73, Novo Diamantino, Diamantino/MT. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir 

Guia > Diligência Oficial de Justiça > Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o comprovante de pagamento 

deverão ser juntados nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-34.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000161-34.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DE ANDRADE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Do postulado ID 29858774, DEFIRO a prova 

pericial. Nomeio como perito do Juízo o médico Dr. Manoel Loureiro Neto, 

localizado na Rua Conceição, Bairro São Benedito, nesta Cidade, fone: 

(65) 3336-2426, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para 

cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Arbitro com base no art. 3º, parágrafo único da Resolução de n° 541 

do Conselho da Justiça Federal-CJF, o valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), a título de honorários periciais. Com a chegada do laudo pericial, 

encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I, da Resolução acima 

mencionada, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato 

Grosso, para efetivação do pagamento dos honorários do perito, que 

deverá ocorrer no mês subsequente ao recebimento do ofício, conforme 

art. 4°, § 4° da Resolução de n° 541 do CJF. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia. Com 

as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 15 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-32.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYAN OLIVEIRA FERNANDES OAB - RN15143 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do recorrido CABO para responder o recurso no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000749-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000749-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: MARILENA PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 1 – Libere-se 

o valor vinculado ao processo em favor da parte exequente mediante 

alvará de levantamento. 2 - Expeça-se mandado de penhora dos bens que 

guarnecem a residência do executado, desde que não sejam essenciais 

para sua habitabilidade, conforme recomenda o Enunciado nº. 14 do 

FONAJE. Caso encontrados bens passíveis de penhora, intime-se 

pessoalmente o executado da penhora para que, querendo, se manifeste 

nos autos (Enunciado nº. 112, FONAJE). 3 – Caso diligência seja 

infrutífera, torne conclusos para extinção com fulcro no artigo 53, § 4º da 

Lei 9.099/95 Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-35.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DE BONA TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

PROCESSO n. 1000579-35.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:DE BONA 

TRANSPORTES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 

09:15 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002482-42.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES OAB - MT24614/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora do recorrido JOVENILHO para responder o recurso 

no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-44.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002359-44.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

EXECUTADO: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos, 

etc. 1 – Adveio aos autos a notícia do pagamento integral da dívida, e os 

comprovantes de pagamentos foram anexados aos autos. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-46.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000145-46.2020.8.11.0005. AUTOR: EDER PEREIRA DE ASSIS REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MAXIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002083-13.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUZINETE MAXIANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensada a apresentação 

de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por débito por ela 

desconhecido, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito 

e danos morais. Inicialmente, AFASTO a preliminar de ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, vez que além de a autora 

ter apresentado extrato de consulta de site credenciado ao SPC/Serasa, a 

ré não apresentou qualquer prova que aponte a inexistência da 

negativação em nome da promovente em virtude da dívida narrada na 

peça inicial. É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, 

até porque negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. 

Em análise das provas produzidas, verifica-se que a parte reclamada 

comprovou a contratação do débito gerador da dívida através da juntada 

dos documentos pessoais da autora e do contrato de Plano Pré-pago, 

celebrado entre as partes na data de 06 de setembro de 2017 período 

anterior à negativação debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação dos serviços pela parte autora, bem como 

comprovou a existência da dívida em aberto, tornando legítima a 
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negativação do débito em discussão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos 

débitos ou eventual cancelamento do plano em impugnação, situações que 

não foram evidenciadas. Logo, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, 

não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 

encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Ainda, de rigor a procedência do pedido contraposto somente quanto à 

fatura discutida, no valor de R$ 430,14 (quatrocentos e trinta reais e 

quatorze centavos). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

430,14 (quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos), quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, CONDENO a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 

um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê 

o artigo 81 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002649-59.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LULIANE MACHADO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMISON PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002649-59.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LULIANE MACHADO 

CARDOSO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, CLEMISON PEREIRA 

SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do 

artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta 

por LULIANE MACHADO CARDOSO em face de LATAM AIRLINES BRASIL 

e CLEMISON PEREIRA SILVA, qualificados nos autos. Narra a parte autora 

que na data de 07 de outubro de 201 9, negociou via WhatsApp uma 

passagem com partida em Cuiabá e destino a Belo Horizonte, pela 

empresa LATAM Airlines Brasil, com partida do voo para Belo Horizonte 

para o dia 21 de dezembro de 2019, partida às 05:00 horas, chegada às 

10:30 horas, com direito a 02 peças de 23 quilos cada uma. Informa, que 

após realizar a conferência da reserva no sistema a Requerente efetuou o 

pagamento no mesmo dia do boleto no valor de R$655,00 reais. 

Argumenta, entretanto, que nos dias seguintes, 08 e 09, solicitou a 

confirmação do pagamento, permanecendo os requeridos inertes. No dia 

10, ao verificar no sistema que a reserva havia expirado a passagem não 

havia sido adquirida, a Requerente desesperou-se com a situação e 

solicitou informações, da qual teve como resposta que o pagamento 

estava confirmado e que deveria aguardar a chegada da passagem no 

e-mail. Receosa de perder seu dinheiro e passagem, a Requerente 

procurou a delegacia e registrou Boletim de Ocorrência. Informa que 

passados alguns dias, os requeridos, após muita insistência da 

Requerente, encaminharam um novo código de reserva e um comprovante 

de compra com data prevista para o dia 21 de dezembro de 2019, com 

hora de partida às 16:55 horas, chegada às 23:30 horas, com direito a 01 

peça de 23 quilos cada uma. Ao verificar que a passagem comprada não 

atendia a solicitação da Requerente, esta de imediato, informou o erro e 

solicitou a correção da mesma, contudo, sem êxito. Em razão do exposto 

requer que os requeridos sejam condenados ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. O Requerido Clemilson 

apresentou contestação alegando sua ilegitimidade, e no mérito, aduz que 

não possui qualquer responsabilidade, requerendo, assim, a 

improcedência do pedido. A requerida Latam apresentou contestação 

arguindo sua ilegitimidade passiva, e no mérito, aduz que os fatos 

ocorreram em razão de culpa exclusiva da parte autora e de terceiro 

fraudador, de modo que não há o eu se falar em condenação por danos 

morais e materiais, requerendo, também, pela improcedência do pedido. 

Preliminares. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo 

Requerido Clemilson, deixo para analisá-la juntamente com o mérito, eis 

que se confundem. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da 

empresa aérea LATAM, verifico que merece guarida. Isto porque, 

verifica-se que as tratativas da autora ocorreram com terceira pessoa 

desconhecida na lide, provavelmente, fraudador pelo aplicativo Whatsaap 

e não através das plataformas virtuais ou por agência de turismo 

credenciada. E, evidentemente, não se pode exigir da ré que monitore toda 

e qualquer transação que ocorra para além de seus estabelecimentos, 

lojas e agências credenciadas. Diante do exposto, considerando que a 

empresa requerida não teve qualquer relação negocial com a autora em 

relação aos fatos noticiados nos autos, é de rigor o reconhecimento de 

sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. ANÚNCIO DE PRODUTO NA INTERNET. SAITE DA OLX. 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FIRMADA DIRETAMENTE ENTRE AS 

PARTES. FRAUDE PELO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 

DAS EMPRESAS REQUERIDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Trata-se de 

ação de reparação por danos materiais e morais, na qual alega a parte 

autora que adquiriu um veículo anunciado por terceiro junto ao saite da 

primeira requerida, tendo efetuado a negociação diretamente com o 

terceiro, o qual recebeu os valores da compra e não entregou o bem, 

julgada extinta na origem por ilegitimidade passiva dos réus. Reconheço a 

ilegitimidade passiva dos réus, pois sequer atuaram como intermediária na 

contratação, figurando a primeira requerida apenas como mera 

aproximadora de vendedor e comprador, como ocorre nos anúncios de 

jornais, não atuando na negociação contratual. O banco demandado 

também é parte ilegítima para figurar na lide posto que a parte autora 

efetuou o depósito da quantia, referente a compra do veículo diretamente 

na conta do terceiro, correntista do banco demandado, por sua mera 

deliberalidade e vontade, não havendo que se falar em responsabilidade 

do banco pelo mau negócio realizado pelo autor e o fraudador. A parte 

autora não tomou as cautelas mínimas necessárias para verificar a 

regularidade da transação, sem qualquer participação dos demandados. 
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Decorrendo o evento danoso por culpa exclusiva do terceiro fraudador e, 

da própria vítima/autor, sem que os demandados tenham assumido o 

alegado dever de intermediação na celebração do negócio, não resta 

caracterizado o dever de indenizar. APELO DESPROVIDO(Apelação Cível, 

Nº 70083218685, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 20-02-2020). Ante ao exposto, 

RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da empresa LATAM AIRLINES BRASIL 

e REJEITO a preliminar arguida. Via de conseqüência, JULGO EXTINTO o 

processo em relação a ela o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil. Superadas as preliminares, passo a analisar 

o mérito. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 373 do Código 

de Processo Civil que compete ao autor apresentar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao requerido a apresentação de fatos modificativos, 

extintivos e impeditivos do direito do autor. Em análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar que realizou 

negociação de compra de passagens aéreas com o requerido Clemilson. 

Tal fato ficou demonstrado, de forma inequívoca, através do comprovante 

de pagamento de ID. 27665357 - Pág. 1, onde consta que o Banco Nubank 

foi beneficiado pelo pagamento que em tese teria sido realizado pelo 

requerido Clemilson, quando na verdade, o pagamento foi realizado pela 

autora. Portanto, é evidente que o requerido foi beneficiado de forma 

indevida pelo pagamento do boleto realizado pela autora. É importante 

registrar que ainda que a negociação havida entre o requerido Clemilson e 

o Banco supostamente seja uma fraude cometida por terceiro, a 

demonstração desse fato competia ao requerido em sua contestação (Art. 

373, II, CPC), o que não foi feito. Além disso, é evidente que a parte autora 

experimentou prejuízos que ultrapassam os limites da razoabilidade, 

sofrendo danos em seus direitos de personalidade ao ser obrigada a 

adquirir novas passagens aéreas após ser vítima de um golpe e, frisa-se, 

em época natalina, portanto, a autora faz jus a reparação pelos danos 

morais sofridos a teor do que dispõe o artigo 5, inciso X da Constituição 

Federal, cabendo ao requerido, caso queira, o manejo de ação própria 

para o ressarcimento de eventuais danos. (Art. 934, CC). Assim, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Diante desse 

quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela 

deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma 

que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Feitas tais considerações, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

se mostra razoável e adequado para reparação dos danos morais 

sofridos. Por outro lado, o Código Civil estabelece em seu artigo 876 que 

“todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a 

restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional 

antes de cumprida a condição”. De igual modo, o artigo 970 enuncia: Art. 

940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição.” Assim, demonstrada a má fé da parte requerida ao cobrar 

indevidamente o R$ 655,00 (seiscentos e cinqüenta e cinco reais) por 

serviço que não prestou, faz jus à autora o seu recebimento em dobro, 

bem como a restituição dos valores pagos para a aquisição de novas 

passagens aéreas no valor de R$ 1.097,75 (mil e noventa e sete reais e 

setenta e cinco centavos), devidamente comprovado nos autos, este 

último de forma simples. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 

o pedido para: a) CONDENAR o requerido a restituir o valor de R$ 655,00 

(seiscentos e cinqüenta e cinco reais), em dobro, quantia que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR o 

requerido ao pagamento de valor de 1.097,75 (mil e noventa e sete reais e 

setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação c) CONDENAR o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença 

conforme orientação da Súmula 362 do STJ. Por consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-16.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR ANTONIO SUDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000050-16.2020.8.11.0005. REQUERENTE: VALTAIR ANTONIO SUDRE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante sustenta, em síntese, que é titular da UC de nº 

6/2763449-2, e que no mês de dezembro de 2018 houve a ligação da 

energia elétrica em sua propriedade rural, para a respectiva unidade. 

Narra que em decorrência das chuvas na região, permaneceu morando na 

cidade, retornando para a zona rural somente no mês de maio de 2019, 

onde encontra-se a respectiva matrícula, porém, não estava cadastrado 

no sistema da ré, e que após ter solicitado com antecedência na agência o 

seu cadastro, o mesmo só ocorreu no mês de julho de 2019, e que a 

primeira fatura veio somente no mês de agosto de 2019. Contudo, alega 

que recebeu 03 faturas acima da sua média de consumo, não condizente 

com sua realidade, em valores exorbitantes, a saber: - AGO/2019, com 

vencimento em 04/09/2019, no valor de R$ 779,84, consumo de 1129 

kW/h; - SET/2019, com vencimento em 03/10/2019, no valor de R$ 798,29, 

consumo de 1129kW/h; - OUT/2019, com vencimento em 01/11/2019, no 

valor de R$ 785,34, consumo de 1129 kW/h. Alega que mesmo procurando 

a ré para impugnar os valores nada foi resolvido, e que por não ter 

condições de pagar os débitos, no dia 02/11/2019 a energia elétrica foi 

suspensa por falta de pagamento, além de ter sofrido com a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que os valores 

cobrados nas referidas faturas não refletem o real consumo da sua 

residência, que é uma casa de madeira simples, possuindo três 

ventiladores de pé, uma geladeira, TV, 4 lâmpadas de led e um computador 

de mesa queimado, pugnando pela revisão dos valores e indenização por 

danos morais. Por sua vez, a requerida alega que não há ilegalidade na 

cobrança, porque a cobrança relativa ao fornecimento de energia elétrica 

em unidades consumidoras rurais é realizada, em muitos casos, com base 

na média de consumo e o posterior acerto nos registro. Alega que por uma 

análise do histórico de consumo da unidade consumidora do autor, em 

alguns meses a cobrança de seu pela média de faturamento, como por 

exemplo em agosto e setembro de 2019, enquanto que em outros ocorreu 

a efetiva anotação de leitura, como em outubro de 2019, que é fatura 

reclamada. Sustenta que as faturas impugnadas são devidas, na medida 

em que se tratam da diferença entre o que foi efetivamente utilizado pelo 

autor e o que fora faturado por estimativa nos meses anteriores, bem 

como em outros meses, tratando-se efetivamente do consumo medido 

naquele determinado mês, pugnando pela improcedência da ação. Passo à 

análise meritória. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e, 

portanto, incidem as regras do CDC. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da parte requerida demonstrar a legalidade dos 

débitos tarifários de energia elétrica cobrados da autora no período de 

AGO/2019 à OUT/2019. Pelo que restou apurado nos autos, a unidade 
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consumidora se localiza na zona rural, de forma que aplicável os artigos 

84 a 86 da resolução 414/2010 da ANEEL, podendo a concessionária 

realizar a leitura a cada três ciclos caso o consumidor não realize as 

leituras e elas sejam feitas por média. Vale dizer, realizando-se leitura pela 

média em dois meses, no terceiro a concessionária deverá ajustar o 

consumo, cobrando a diferença se a média foi menor que o efetivo 

consumo ou descontando o valor cobrado se a leitura por média foi maior 

que o efetivo consumo. Verifica-se do histórico de consumo da unidade 

consumidora do autor juntado pela ré que para a fatura do período de 

AGO/2019, teve a realização de leitura real do medidor na unidade 

consumidora, uma vez que consta a anotação de “leitura confirmada”, 

restando registrado um consumo de 1.129 kW/h. Com relação às faturas 

com vencimento em SET/2019 e OUT/2019, houve a leitura por estimativa, 

uma vez que consta a anotação de “faturado pela média”, para as quais 

constou um consumo estimado de 1.129 kW/h, para ambos períodos. 

Entretanto, para a fatura do período de NOV/2019, onde houve também a 

realização de leitura real do medidor, restando registrado um consumo de 

30 kW/h, sendo que em 02/12/2019 foi quando houve o corte de energia 

na UC do autor, conforme consta dos registros da ré. Portanto, ocorre que 

muito embora tenha ocorrido a leitura por estimativa nos períodos de SET e 

OUT/2019, nos termos em que permitido pela Resolução n.º 414/2010 da 

ANEEL, verifica-se que a fatura do mês imediatamente posterior – 

novembro de 2019 –, apresentou um consumo ínfimo comparado com as 

duas anteriores, o que não justifica a legalidade das faturas de SET e 

OUT/2019, faturadas pela média, uma vez que se houvesse legalidade nos 

valores fixados por estimativa, o consumo do mês posterior seria superior, 

já que seria fruto da soma do consumo do mês ao resíduo dos meses 

anteriores. Não fosse só isso, verifica-se a ausência de registros de 

leituras reais ou por estimativa, antecedentes ao período de AGO/2019. O 

histórico juntado pela ré traz registro de consumo medido, seja por média, 

seja por leitura efetiva, somente a partir de 08/2019, uma vez que o único 

registro anterior a esse, do período de 07/2018, não consta nenhum 

consumo medido, mas só a anotação de “leitura alterada”, o que sequer foi 

justificado pela ré. Outra questão que chama a atenção é o fato de nos 

registros da ré constar que a ligação da UC consumidora do autor ocorreu 

em 08/07/2019. Portanto, verifica-se a ausência de elementos que 

demonstrem a razoabilidade da leitura real do mês de agosto/2019, posto 

que não há nada nos autos demonstrando que foi realizada e faturada 

considerando-se a última leitura real, ou seja, quando do faturamento de 

05/2019, descontando-se os faturamentos dos meses de 06/2019 e 

07/2019, realizados por estimativa. Além do mais, o autor comprovou nos 

autos que a UC em questão é pertencente a uma residência rural 

extremamente simples, sem qualquer eletrodoméstico que tenha consumo 

acima do normal, prova esta que não foi desconstituída pela ré, uma vez 

que poderia demonstrar, se fosse o caso, o imóvel que realmente é 

abastecido pela UC 6/2763449-2. Portanto, a partir da análise das provas 

juntadas aos autos, tudo aponta para eventual irregularidade no medidor, 

principalmente se consideradas a última leitura real (11/2019), em que se 

constata um consumo significativamente inferior aos dois meses 

anteriores, faturados pela média. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO 

MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

– IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - 

PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO 

-COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE 

-AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE 

-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora 

se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, 

é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem 

a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, 

de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos 

medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG 

– 6ª Câmara Cível – Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. 

Yeda Athias - Julg. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor 

apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade 

consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação 

técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica” 

(Ap 53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) 

Portanto, não comprovado pela ré a legalidade dos valores apurados no 

período de AGO/2019 a OUT/2019, registrado em unidade consumidora 

localizada em zona rural sem a presença de eletrodomésticos que 

justifiquem o elevado valor consumido, necessária se faz a averiguação 

técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica, 

bem como a determinação de revisão das mencionadas faturas, de acordo 

com a média de consumo habitual do requerente. Ainda, é de rigor 

reconhecer a existência de dano moral no caso. É que, em razão dos 

faturamentos exorbitantes pela ré nos períodos impugnados com a 

presente ação, o autor sofreu corte de energia em sua UC consumidora 

no dia 02/12/2019, conforme consta do próprio registro do sistema da ré, 

por ausência de pagamento, bem como teve seu nome inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela fatura no valor de R$ 779,84, conforme 

extrato de id. 28596410 - Pág. 2. E não obstante a tutela antecipada 

deferida nos autos, determinando o restabelecimento da energia elétrica, 

bem como a baixa nas inscrições, a ré manteve-se inerte, descumprindo a 

ordem judicial proferida, sendo certo que além dos vídeos juntados pelo 

autor comprovando a manutenção do corte de energia, constata-se que 

ainda em 17/01/2020, quando a requerida emitiu de seu sistema a tela de 

todas as informações da UC do autor, constava que a energia na UC do 

autor encontrava-se desligada. (id. 30164793 - Pág. 1). Enfim, com base 

nas argumentações acima expostas, não há como retirar da requerida a 

obrigação de indenizar a parte requerente dos danos sofridos, em relação 

ao vício na prestação do serviço, detectado e comprovado nos autos. 

Diante do exposto, o prejuízo moral sofrido pela parte autora é inconteste. 

No entanto, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: 

ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal 

forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado 

e funcione como um desestimulo a novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de 

dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante do exposto, ratifico a 

medida de urgência deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: 

a) DECLARAR inexigibilidade dos valores das faturas discutidas nos 

autos, referentes ao período de AGO/2019 a OUT/2019, e DETERMINAR 

que a requerida realize a revisão das mencionadas faturas, de acordo 

com a média efetivamente lida da unidade consumidora nos meses de 

novembro, dezembro e janeiro. b) CONDENAR a Requerida ao pagamento 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de 

juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000128-10.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000128-10.2020.8.11.0005. EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA 

SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SHEILA 

GOMES DE CARVALHO Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que no âmbito 

dos Juizados Especiais, em obediência aos princípios que os norteiam 

(celeridade, em especial), em vez da suspensão processual, dá-se a 
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homologação do acordo e extinção do processo, até porque em caso de 

eventual descumprimento pela parte executada, a parte exequente poderá 

executar a sentença homologatória. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-17.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000134-17.2020.8.11.0005. REQUERENTE: DIEGO CAMARCO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme autoriza o artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais e rescisão contratual proposta por DIEGO CAMARCO DOS 

SANTOS em face de VIVO S/A, alegando em suma é cliente da ré e 

possuía o plano VIVO PÓS de 7GB quando em julho de 2019 recebeu uma 

ligação da ré ofertando uma alteração no plano, onde iria receber um 

desconto de 25%, o plano de R$ 96,00 (noventa e seis reais) iria cair para 

R$ 72,00 (setenta e dois reais). Alega, entretanto, que após aderir a 

alteração do plano as faturas não vieram com o desconto de 25% por 

cento, como foi ofertado pela ré, de modo que requer a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem 

como a quebra do contrato. A ré, por sua vez, arguiu preliminar alegando 

a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, e no 

mérito aduz que o autor não logrou êxito em demonstrar que houve a 

oferta de plano com 25% por cento de desconto, e que ao contrário do 

que alega o autor, são realizados descontos mensalmente nas faturas em 

razão de uma suposta fidelização do autor pela contratação de plano mais 

vantajoso, requerendo, desse modo, a improcedência do pedido inicial. 

Primeiramente, REJEITO a preliminar de indevida concessão de gratuidade 

da justiça, primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a 

concessão, devendo a reclamada afastar a presunção da referida 

declaração de forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de 

arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque 

nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e honorários 

advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Superada a 

preliminar, passo a analisar o mérito. Evidente a relação de consumo na 

espécie, figurando a demandante como consumidora e a demandada como 

fornecedora (CDC, art. 2º e 3º). Incidente, pois, as disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, e, consequentemente, a inversão do ônus da 

prova em favor da parte autora ante sua hipossuficiência técnica diante 

da ré, a teor do disposto no artigo 6º do Codex. Além disso, o Código de 

Processo Civil estabelece no artigo 373 do Código de Processo Civil que 

compete ao autor apresentar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I) 

e ao requerido a apresentação de fatos modificativos, extintivos e 

impeditivos do direito do autor (inciso II). No caso concreto, a parte autora 

sustenta que recebeu ligação da empresa requerida que ofereceu em 

julho de 2019 a alteração no seu plano de telefonia, ofertando um 

desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na fatura mensal do plano, que 

de R$ 96,00 (noventa e seis reais) iria cair para R$ 72,00 (setenta e dois 

reais), para comprovar suas alegações, junta aos autos inúmeros 

protocolos de atendimentos, faturas mensais, bem comoprints da tela do 

aplicativo Meu Vivo demonstrando que após aderir a alteração no plano, 

as faturas dos meses de setembro e outubro vieram com o desconto de 

25% (ID. 28256881 - Pág. 3), e as demais faturas passaram a ser 

cobradas no valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais). A requerida, por 

outro lado, limitou-se a informar que jamais existiu a oferta com os 25%, no 

entanto, não demonstrou de maneira alguma que as alegações do 

demandante são inverídicas (art. 373, II do CPC). Poderia ter juntado, com 

a contestação, o contrato efetivado com seu cliente, demonstrando de 

forma clara o conteúdo do plano contratado, bem como as gravações 

originadas pelos inúmeros protocolos juntados pelo autor na inicial com o 

fito de descaracterizar suas alegações, e não o fez. Trata-se de prova 

documental e deveria ter acompanhado a contestação na forma do art. 

434 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, tornando-se 

preclusa, pois, a oportunidade. Não obstante, o argumento da requerida de 

ausência mínima dos fatos constitutivos do direito do autor não se aplica 

ao caso concreto, pois é cediço que atualmente as contratações de 

serviços de telefonia em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio 

das chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato, o que 

ocorreu no caso. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas e papéis, e basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado pelo consumidor e a 

relação jurídica é perfectibilizada. Verifica-se, portanto, que tais 

contratações, pelo meio como ocorrem, somente podem ser 

demonstradas/comprovadas pela empresa de telefonia, que detém as 

gravações, não podendo imputar ao consumidor tal demonstração, pois se 

trataria de prova impossível de ser confeccionada. Assim, considerando 

que a ré não desincumbiu do ônus de demonstrar qual foi o serviço 

ofertado ao autor através dos meios pertinentes, se mostra evidenciada a 

falha na prestação de serviço. O art. 6°, inciso III, do CDC assim 

prescreve: “São direitos básicos do consumidor: a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 

e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Portanto, a 

demandada tem o dever de prestar informação adequada e clara sobre os 

serviços que presta. Cabem às concessionárias de serviço público e os 

fornecedores de produto e serviços em geral respeitarem o princípio da 

informação, munindo os consumidores de todas as informações 

necessárias acerca dos produtos e serviços que disponibilizam no 

mercado de consumo, pois somente nessas circunstâncias as 

informações poderão efetivamente vincular os consumidores. Se não o 

fizeram, ainda que o serviço tenha sido utilizado pelo consumidor, o 

prejuízo decorrente da falta de conhecimento prévio e vinculação dos 

fornecedores aos termos da oferta deverão ser suportados por aqueles a 

quem a lei de regência atribuiu o dever de informar, nos termos do artigo 

31 do CDC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA 

INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional da pretensão de repetição 

do indébito dos serviços de telefonia é decenal, nos termos do art. 205 do 

CC. EREsp 1523744/RS da Corte Especial do STJ. RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA TELEFÔNICA. A companhia telefônica explora serviços de 

telecomunicações mediante concessão da União, motivo pelo qual as 

normas previstas no CDC são aplicáveis aos serviços por ela fornecidos. 

No caso concreto, suficientemente demonstrada a falha na prestação de 

serviço, consubstanciada na cobrança indevida de valores, considerando 

a inexistência de prova de contratação das tarifas impugnadas pelo 

consumidor, o que implica responsabilidade da fornecedora. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO. A cobrança indevida implica a repetição do 

indébito em dobro, salvo se houver engano justificável (art. 42, parágrafo 

único, do CDC). No caso concreto, tratando-se de falha na prestação de 

serviços, o engano é injustificável, razão pela qual o consumidor tem 

direito à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. DANO 

MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A falha na prestação de 

serviço e a respectiva cobrança indevida, associadas à injustificada 

inércia do fornecedor diante das reclamações da consumidora ensejam 

indenização por danos morais. EXIBIÇÃO DAS FATURAS TELEFÔNICAS. 

Tratando-se de relação de consumo, a ré deve exibir a documentação 

e/ou informações necessárias ao adequado esclarecimento da relação 

jurídica existente entre as partes (art. 6º, III e VIII, da Lei n. 8.078/90 – 

CDC). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. O provimento da apelação implica 

redimensionamento dos ônus da sucumbência. A fixação dos honorários 

advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da 

prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082718099, Décima Nona 
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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Julgado em: 28-11-2019) E, enquanto prestadora de serviços, a 

demandada responde objetivamente pelos serviços prestados, nos termos 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela empresa requerida, passo 

agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, considerando a 

capacidade econômica da empresa ré e considerando, ainda, a condição 

financeira da autora, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reis). Embora a parte autora 

pugne pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no 

título de sua inicial, verifica-se que nos requerimentos finais e pedidos não 

há pedido nesse sentido, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Ante ao 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora e condeno a 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento 

conforme orientação da Súmula 362 do STJ. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nessa fase 

processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000939-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31234604.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001320-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31237027.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000817-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE SOARES GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 563,32, conforme cálculo do ID 31238839.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000630-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO PROCESSO n. 1000630-52.2017.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 4.119,99 ESPÉCIE: [Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: GENTIL RIBEIRO Endereço: RUA PINGO, 230, PONCHO VERDE, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, 42, 

SÃO CRISTÓVÃO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE REQUERIDA MARIA 

DIAS DE FARIAS ARAUJO, acima qualificada, atualmente em local incerto e 

não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

custas e taxa judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 

31239636. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDREY 

CORDEIRO MANSO REZENDE OLIVEIRA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 15 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 
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cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003477-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. L. (REQUERENTE)

L. A. B. (REQUERENTE)

R. A. B. (REQUERENTE)

R. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O 

(ADVOGADO(A))

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 (dez) Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE 

A L M E I D A  A N A S T A C I O  P A M P A D O  P R O C E S S O  n . 

1003477-27.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[LIMINAR, Tutela e Curatela, Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: LUCAS ALVES BOLONHEIZ Endereço: Rua Ernesto Zanchet, 10, 

casa, Distrito Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

Nome: RODRIGO ALVES BOLONHEIZ Endereço: Rua Poxoreo, 499, Centro, 

Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: RAFAEL 

ALVES BOLONHEIZ Endereço: Rua Ernesto Zanchet, 10, casa, Distrito 

Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: MARIANA 

CACERES LUCHESE Endereço: RUA FOZ DO IGUAÇU, 48, PRIMAVERA II, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA ELIZABETH DE CARVALHO ALVES FINALIDADE: NOMEAÇÃO DE 

LUCAS ALVES BOLONHEIZ E RAFAEL ALVES BOLONHEIZ para 

exercerem o encargo de curadores de sua mãe Maria Elizabeth de 

Carvalho Alves. Em recorrência do encargo, deverão representá-la nos 

atos que importem alienações de bens imóveis e ativos financeiros, bem 

como auxilia-la em ministrar os medicamentos, com o compromisso de 

assistência pessoal e material a ela. RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de 

ação de interdição parcial c/c pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por Lucas Alves Bolonheiz, Rodrigo Alves Bolonheiz e Rafael 

Alves Bolonheiz em face da genitora Maria Elizabeth De Carvalho Alves, 

em virtude da mesma ser portadora da doença diagnosticada como 

Transtorno Esquizoafetivo do tipo maníaco CID 10: F 25.0. SENTENÇA: 

"Vistos etc. Cuida-se de ação de interdição parcial c/c pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por Lucas Alves Bolonheiz, Rodrigo Alves 

Bolonheiz e Rafael Alves Bolonheiz em face de Maria Elizabeth De 

Carvalho Alves, pelo motivos descritos na inicial. Com a peça exordial 

vieram os documentos de ID nº 9303610 (Pag. 1/9), ID nº 9303614 (Pag. 

1/2), ID nº 9303620 (Pag. 1), 9303624 (Pag. 1/9). A inicial foi recebida, 

nomeou-se curador provisório e designou-se audiência de entrevista, a 

qual se realizou conforme ID nº10098673, tendo sido oportunizado a 

curatelada apresentação de defesa, que foi efetivada no ID nº10400233. 

Após certo tramite processual, as partes informaram de forma consensual 

que se julgasse parcialmente procedente o presente feito, nomeando-se 

para a Sra. Maria dois apoiadores em suas decisões em conformidade 

com o instituto da tomada de decisão apoiada. Designada a audiência para 

a data de hoje, foram ouvidos Maria Elizabeth De Carvalho Alves e Lucas 

Alves Bolonheiz, os quais ratificaram o pedido de tomada de decisão 

apoiada, tendo Maria Elizabeth informado o desejo de que seus apoiadores 

sejam seus filhos Rafael e Lucas. É o relatório. Fundamento e decido. 

Necessário mencionar que para os fins da lei, consoante prevê o art. 2º, 

da Lei nº 13.146/2015 “considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A tomada de decisão apoiada deve basear-se 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos termos do art. 84 da Lei nº 

13.146/2015, que disciplina: Art. 84. A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. § 2º É facultado 

à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão 

apoiada. § 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui 

medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Anoto que 

a Lei nº 13.146/2015 alterou sobremaneira o Código Civil, criando o 

referido modelo, instituindo o procedimento judicial em que o deficiente 

elege duas pessoas idôneas e de sua confiança, reduzindo a termo os 

limites do apoio a ser oferecido e os compromissos do apoiado, além do 

prazo de vigência da nomeação e o respeito à vontade, aos direitos e aos 

interesses do apoiado. Assim leciona o art. 1783 do Código Civil , in verbis: 

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a 

pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas ido neas, com 

as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para 

prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, 

fornecendo-lhes os elementos e informaçoes necessários para que possa 

exercer sua capacidade. § 1º Para formular pedido de tomada de decisão 

apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar 

termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os 

compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e 

o respeito a vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem 

apoiar. § 2º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela 

pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a 

prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Podemos observar que 

com o advento da Lei nº 13.146/2015, pessoas com deficiência mental ou 

intelectual deixaram de ser consideradas absolutamente incapazes. 

Todavia, em situações excepcionais, a pessoa com deficiência mental ou 

intelectual poderá ser submetida a curatela, no seu interesse exclusivo e 

não de parentes ou terceiros. Essa curatela, ao contrário da interdição 

total anterior, deve ser, de acordo com o artigo 84 do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, proporcional às necessidades e circunstâncias de cada 

caso. Tem natureza, portanto, de medida protetiva e não de interdição de 

exercício de direitos. Nesse contexto, nota-se que Maria Elizabeth De 

Carvalho Alves é acometida da patologia de CID 10:F 25.0, apresentando 

quadro psíquico de delírios persecutórios, insônia, agitação. Irritabilidade, 

fala agressiva, principalmente em períodos de uso irregular das 

medicações prescritas, que são de uso continuo, necessitando de 

cuidados de terceiros para administração correta das medicações (ID nº 

9303614 - Pág. 1). Outrossim, a Sra. Maria Elizabeth De Carvalho Alves, 

nesta audiência, elegeu dois filhos, sendo Lucas Alves Bolonheiz e Rafael 

Alves Bolonheiz para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos 

da vida civil. Ante o exposto, diante da manifestação consensual das 

partes, converto a ação de interdição em curatela (procedimento de 

tomada de decisão apoiada), nomeando como seus curadores Lucas e 

Rafael, para exercer o encargo de curadores de sua mãe Maria Elizabeth. 

Em recorrência do encargo, deverão representá-la nos atos que importem 

alienações de bens imóveis e ativos financeiros, bem como auxilia-la em 

ministrar os medicamentos, com o compromisso de assistência pessoal e 

material a ela. Logo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os curadores deverão assinar 

o respectivo Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, para 

bem e fielmente cumprir o encargo. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de 

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial por 03 (três) vezes, observando-se as disposições do art. 755, §3º 

do CPC. Saem os presentes intimados. Dê-se ciência ao Ministério 
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Público". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA 

CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001552-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SOARES LEITE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 06/07/2020 às 16h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 15 de abril de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001553-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DOMINGOS BRAVO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 09/07/2020 às 08h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 15 de abril de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002673-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

LIDIANA BASSI OAB - MT22103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o requerido para manifestar no feito no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001443-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 09/07/2020 às 08h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município 

Primavera do Leste - MT, 15 de abril de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003996-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DIAS DE BARROS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003996-31.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): DILMA DIAS DE BARROS MARINHO RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 02 de OUTUBRO de 2019 , 

às 13h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 
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marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 8 de agosto de 2019. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001643-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILBERTO RONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001643-86.2017.8.11.0037 Ação Anulatória Contratual c/c 

Pedido de Repetição do Indébito c/c Reparação em Danos Morais 

Requerente: Vilberto Roncelli Requerido: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento Vistos em correição. Frustrada a tentativa 

de composição, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de 

setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO PENIDO DE AZEREDO OAB - MG83042 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PENIDO DE AZEREDO OAB - MG139530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DOMINGUES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 24624385 requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005894-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI OAB - MT16927-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

correspondência que retornou, contando, requerendo o que de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005504-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J.P. TRANSPORTADORA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

R & S COM E TRANSPORTES DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO OAB - RO6125-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE COELHO JUNQUEIRA OAB - RO6485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 25514312, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006353-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIANA DE SOUZA NETO OAB - PR71072 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 25474176, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003876-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZANE ALVES DA SILVA (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

correspondência que retornou, requerendo o que de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005566-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DIAS - ME (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 25397440, requerendo o que de 

oportuno

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001529-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA DAZZI GONZATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para impugnar a contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005174-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE - DISBEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para impugnar contestação no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 125 de 730



legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001271-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY DE SOUZA PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para impugnar a contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002191-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente, por seu advogado, para manifestar 

do petitório do ID 27683280, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002929-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ FERNANDO DE BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME (REU)

ALISON KREBS (REU)

 

Intimo a advogada da parte autora para dar prosseguimento ao feito, prazo 

de 05 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003237-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA 

(AUTOR(A))

MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001166-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO WIECZOREK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 26242264, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006162-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANA DOS SANTOS SECHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIZE GUENO (REU)

ELIZANDRO CARDOSO MELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 25803942, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005497-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO BORGES OAB - GO22280 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 26432137, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001884-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE MATTAR OAB - SP0184114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NASCIMENTO ARAUJO - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 26757761, requerendo o que de 

oportuno, caso queira nova tentativa de citação que deposite o valor da 

diligência..

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000044-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 26096886, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003754-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAURO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

correspondência que retornou,requerendo o que de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007628-02.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A V DE LA FUENTES - ME (EXECUTADO)

ALBERTO VEIGA DE LA FUENTES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 26024548, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003909-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DA SILVA LELES (EXECUTADO)

 

Intimar a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre o 

decurso do prazo da parte requerida, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007724-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROMITTI (EXEQUENTE)

DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE FERREIRA DE MORAES - ME (EXECUTADO)

 

Intimo a advogada da parte autora para dar prosseguimento ao feito, prazo 

de 05 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004777-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SENTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEISON BALDIN OAB - SC51252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA SILVA (REU)

 

Intimo a advogada da parte autora para dar prosseguimento ao feito, prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestando sobre a correspondencia que 

retornou.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000566-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal,sobre o 

decurso de prazo da parte executado, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004877-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BACH BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERNANDES MESSIAS OAB - MT24899/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1004877-42.2018.8.11.0037 Ação de Declaratória de Nulidade c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito Requerente: 

Tereza Bach Barbosa Requerido: Banco Itaú S/A Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais c/c 

repetição do indébito, com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Tereza Bach Barbosa em face de Banco Itaú S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se na declaração de 

inexistência das dívidas representadas pelos empréstimos consignados, 

r e l a t i v o s  a o s  c o n t r a t o s  n °  0 0 1 3 6 6 1 1 9 5 7 5 2 0 1 5 0 2 1 0 , 

0 0 3 1 9 3 8 5 7 3 8 2 0 1 4 1 1 0 4 ,  0 0 5 2 7 7 5 3 6 5 1 2 0 1 4 0 5 0 8  e 

0056691348920131210, não reconhecidos pela autora. Segundo narrativa 

exordial, a autora firmou empréstimo consignado junto ao Requerido no 

valor de R$ 1000,00 (mil reais), a serem quitados em 12 parcelas mensais 

no valor de R$ 97,22 (noventa e sete reais e vinte e dois centavos) 

debitados diretamente da sua folha de pagamento, tendo início em 

05/10/2012 e término em 06/09/2013, sendo este o último empréstimo 

firmado pela autora (contrato 0026094936720120827). Porém, a instituição 

financeira demandada, sem autorização, firmou mais 4 (quatro) 

empréstimos que, pela humildade e pouca escolaridade da autora, foram 

por ela recebidos como juros do primeiro empréstimo. Os pedidos de 

mérito consubstanciam-se no ressarcimento em dobro dos valores 

indevidamente descontados e indenização por danos morais no montante 

de R$15.000,00 (quinze mil reais). A petição inicial foi instruída com 

documentos. A tutela antecipada foi deferida para suspensão dos 

descontos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

requerida contestou a ação, sustentando a regularidade da contratação e 

a liberação do valor em favor da parte autora, bem como a inexistência de 

dano moral e material. Impugnação à contestação. Inexistindo interesse na 

produção de prova suplementar, vieram os autos conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento. Decido. Com fulcro no artigo 370 do 

Código de Processo Civil, determino a requisição de extrato bancário em 

nome da autora, no período compreendido entre a data de formalização 

dos empréstimos consignados impugnados e 30 dias subsequentes, 

conforme informativo incluso (Num. 14173355), à instituição financeira 

depositária, em 15 (quinze) dias. Aportando o documento, intime-se a 

parte autora para manifestação, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, 

conclusos para julgamento. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003996-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DIAS DE BARROS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003996-31.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): DILMA DIAS DE BARROS MARINHO RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 02 de OUTUBRO de 2019 , 

às 13h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 
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dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 8 de agosto de 2019. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001643-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILBERTO RONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001643-86.2017.8.11.0037 Ação Anulatória Contratual c/c 

Pedido de Repetição do Indébito c/c Reparação em Danos Morais 

Requerente: Vilberto Roncelli Requerido: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento Vistos em correição. Frustrada a tentativa 

de composição, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de 

setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001643-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILBERTO RONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001643-86.2017.8.11.0037 Ação Ordinária de Indenização por Danos 

Morais c/c Lucros Cessantes Requerente: Vilberto Roncelli Requerido: 

Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento Vistos etc. Trata-se de 

ação ordinária de indenização por danos morais c/c lucros cessantes 

proposta por Vilberto Roncelli em face de Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

A pretensão material fundamenta-se no contrato de financiamento, firmado 

com a instituição financeira demandada, com garantia de alienação 

fiduciária do caminhão M. Benz, tipo LS 1935, ano 1998, Chassi 

9BM388054VB134558, placa JYQ1739, cujo valor foi integralmente quitado 

no ano de 2013. A causa de pedir é a manutenção do gravame apesar da 

quitação integral do financiamento. Os pedidos de mérito 

consubstanciam-se na condenação ao pagamento de indenização por 

lucros cessantes (R$36.000,00) e danos morais (R$25.000,00) A petição 

inicial foi instruída com documentos. Despacho inicial. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a 

ação aduzindo que existe sobre o veículo de propriedade do autor, 

individualizado na inicial, um bloqueio no Sistema Nacional de Gravames 

(S.N.G) que está impedindo a ora requerida Omni de realizar a baixa / 

exclusão do gravame (alienação fiduciária), ou seja, que está impedindo 

sua desalienação. Tanto a inclusão, quanto a exclusão do gravame de um 

veículo, são feitas de maneira eletrônica no Sistema Nacional de 

Gravames (S.N.G), que está interligado com os Detran’s dos Estados. Em 

anexo, colaciona-se a tela do SNG que está aparecendo quando a 

requerida Omni tenta proceder a baixa do gravame desse veículo, vem 

constando informação: “PRAZO PARA CANCELAMENTO NESTE DETRAN 

EXPIRADO”. Prossegue esclarecendo que esse impedimento para a baixa / 

cancelamento do gravame sobre o veículo de propriedade do autor, 

deve-se ao fato deste último não ter expedido um novo Certificado de 

Registro do Veículo (CRV) constando no campo “observações” a 

existência de alienação fiduciária para a requerida Omni S.A. Acrescenta 

que o demandante não colaciona na inicial a cópia do CRV do veículo 

constando no campo observações a alienação fiduciária em favor da 

requerida OMNI, ou seja, não demonstra o autor que a documentação do 

veículo (caminhão) está regular, que o gravame da OMNI consta 

regularmente do campo “observações” do documento. Pontua que a 

anotação da alienação fiduciária no documento de porte obrigatório do 

veículo, em seu CRV, é uma exigência dos órgãos de trânsito em todas as 

suas esferas administrativas (Contran, Denatran e Detran’s), em 

consonância com o que dispõe o Código Civil no art. 1.361, § 1º, do Código 

Civil, a fim de dar publicidade da incidência / existência da alienação 

fiduciária sobre dado veículo. O contrato celebrado entre as partes foi de 

empréstimo / crédito pessoal (instrumento contratual em anexo 

colacionado), em que o tomador do empréstimo (o ora autor) forneceu 

como garantia esse veículo que já lhe pertencia, de sua propriedade. As 

partes ajustaram expressamente na cláusula n. 6.1 do contrato que cabia 

ao autor efetuar junto ao órgão de trânsito a anotação da alienação 

fiduciária em garantia, a favor do credor, no Certificado de Registro de 

Veículos – CRV, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data da 

celebração do contrato. A tentativa de conciliação restou infrutífera. 

Impugnação à contestação. O órgão de trânsito foi intimado para elucidar 

se o impedimento de baixa, comunicado pela instituição financeira, decorre 

da ausência de regularização documental (registro, expedição de nova 

CRV/CRLV) pelo consumidor, bem como qual a natureza do impedimento 

relativo ao óbice de expedição do certificado de licenciamento anual do 

veículo (CRLV). Em resposta, o DETRAN informou que o proprietário do 

veículo não cumpriu a exigência do artigo 25 da Portaria nº 

803/2019/GP/DETRAN-MT, motivo pelo qual ficou impossibilitada a baixa do 

gravame pelo agente financeiro junto ao sistema do DETRAN-MT. 

Inexistindo interesse na produção de outras provas, vieram os autos 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A parte 

autora aduz na inicial que a instituição financeira demandada não teria 

efetuado a baixa do gravame oriundo do contrato de financiamento do 

veículo Mercedes-Benz, Tipo LS 1935, ano 1998, Chassi 

9BM388054VB134558, placa JYQ1739, mesmo após integral quitação da 

avença. A demandada, por sua vez, assevera o descumprimento de 

obrigação contratual, pelo autor, especificamente pela ausência de 

registro do gravame junto ao Detran (MT), conforme cláusula contratual e 

regulamentação normativa (Cláusula 6.1; Resolução nº 320 do CONTRAN), 

fato que teria gerado, na assertiva da parte, impedimento para 

cancelamento da comunicação de alienação, dada a pendência no Sistema 

Nacional de Gravame (SNG). Instada a prestar informações, a 

Coordenadoria de RENAVAM e Veículo do Departamento Nacional de 

Trânsito de Mato Grosso informou, por meio do ofício nº 

039/2020/GER.SNG/DETRAN/MT, que o proprietário do veículo não cumpriu 

a exigência do artigo 25 da Portaria nº 803/2019/GP/DETRAN-MT, motivo 

pelo qual ficou impossibilitada a baixa do gravame pelo agente financeiro 

junto ao sistema do DETRAN-MT. A assertiva é pertinente. Transcrevo o 

artigo 25 da Portaria nº 803/2019/GP/DETRAN-MT: “Após 

inclusão/alteração do gravame pelas Instituições Financeiras ou Entidades 

Credoras, o proprietário deverá dirigir-se imediatamente ao DETRAN-MT 

para emissão da respectiva documentação do veículo (CRV/CRLV), com a 

averbação do gravame, atendendo à Deliberação nº 77/2009/CONTRAN, 

referendada pela Resolução nº 689/2017/CONTRAN.” Restou 

comprovado, portanto, que o óbice à baixa sistêmica, por parte do agente 

financeiro, foi decorrente de omissão, ainda que involuntária, do autor, 

proprietário do veículo, que deveria ter se dirigido imediatamente ao 

DETRAN-MT para emissão da respectiva documentação do veículo 

(CRV/CRLV), com a averbação do gravame, atendendo à Deliberação nº 

77/2009/CONTRAN, referendada pela Resolução nº 689/2017/CONTRAN. 

Dispositivo Isso posto, julgo improcedentes os pedidos formulados por 

Vilberto Roncelli em face de Omni S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

notadamente pelo julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor 

profissional. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do 
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beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios 

decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2º). Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

art.98, §3º). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 14 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005074-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. B. D. B. -. P. D. L. (AUTOR(A))

G. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. P. D. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005074-31.2017.8.11.0037 Homologação de Acordo Requerentes: 

Gilmaria Oliveira Santos e Associação Atlética Banco do Brasil – 

Primavera do Leste (MT) Vistos etc. Defiro o requerimento formulado pela 

parte autora (Num.24378429) e suspendo o curso processual por 60 

(sessenta) dias. Expirado o prazo, intime-se a parte autora apresentar 

documento formal com a aprovação da Assembleia Geral, sob pena de 

extinção processual. Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 04 de novembro de 2019. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000459-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MATEUS FOGACA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA OAB - MT21990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUIÇAO DE ENSINO UNIC (IMPETRADO)

REITOR (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000459-61.2018.8.11.0037 (PJe) Mandado de Segurança Impetrante: 

Willian Mateus Fogaca Costa Autoridade Coatora: Diretor da Unic 

Educacional Ltda. Vistos etc. A competência para julgar mandado de 

segurança se define pela categoria da autoridade coatora e por sua sede 

funcional. Com efeito, “para a fixação do juízo competente em mandado de 

segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a 

sede da Autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas 

normas de organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida 

a juízo incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação 

jurídica que altere a competência julgadora, o Magistrado ou o Tribunal 

deverá remeter o processo ao juízo competente” (Hely Lopes Meirelles / 

Mandado de Segurança, 29 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p.74). 

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que nos processos que envolvem o ensino superior, são 

possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de segurança: a 

competência será federal quando a impetração voltar-se contra ato de 

dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular; ao 

revés, a competência será estadual quando o mandamus for impetrado 

contra dirigente de universidade pública estadual e municipal, integrantes 

do sistema estadual de ensino; b) ações de conhecimento, cautelares ou 

quaisquer outras de rito especial que não o mandado de segurança: a 

competência será federal quando a ação indicar no polo passivo a União 

ou quaisquer de suas autarquias; será de competência estadual, por outro 

lado, quando o ajuizamento se voltar contra entidade estadual, municipal 

ou contra instituição particular de ensino. Ei-la: STJ - PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ATO DE DIRETOR DE FACULDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para 

processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Diretor 

de faculdade privada, que impediu a re-matrícula do impetrante em seu 

curso de graduação. 2. O Juízo de Direito declinou da competência ao 

argumento de que "tratando-se de mandado de segurança impetrado 

contra ato de Diretor de faculdade particular de ensino, que atua por 

delegação do Poder Público Federal, a competência para o julgamento do 

writ é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso VIII, da 

Constituição Federal". 3. O Juízo Federal suscitou o presente conflito 

aduzindo que o artigo 2º, da Lei nº 12.016/09 "restringe a atuação da 

autoridade apontada como coatora para que seja considerada como 

'federal' aquela autoridade de que emanem atos que tenham consequência 

patrimonial a ser suportada pela União Federal ou por entidade por ela 

controlada". 4. A alteração trazida pela Lei nº 12.016/09 com relação ao 

conceito de autoridade federal em nada altera o entendimento há muito 

sedimentado nesta Corte acerca da competência para julgamento de 

mandado de segurança, já que não houve modificação substancial na 

mens legis. 5. O mero confronto dos textos é suficiente para corroborar a 

assertiva. O artigo 2º da nova lei define "autoridade federal" para fins de 

impetração do mandamus, nos seguintes termos: "Considerar-se-á federal 

a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato 

contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela 

União ou entidade por ela controlada". 6. Já o artigo 2º da Lei nº 1.533/51 

dispunha: "Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as 

consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o 

mandado houverem de ser suportadas pela União Federal ou pelas 

entidades autárquicas federais". 7. Permanece inalterado o critério 

definidor da competência para o julgamento de mandado de segurança, em 

que se leva em conta a natureza das pessoas envolvidas na relação 

processual, ratione personae, sendo irrelevante, para esse efeito e 

ressalvadas as exceções mencionadas no texto constitucional, a 

natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do 

pedido formulado na demanda. 8. Nos processos em que envolvem o 

ensino superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de 

segurança - a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for 

impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e 

municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) ações de 

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o 

mandado de segurança - a competência será federal quando a ação 

indicar no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias 

(art. 109, I, da Constituição da República); será de competência estadual, 

entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, 

municipal ou contra instituição particular de ensino. 9. Na hipótese, 

cuida-se de mandado se segurança impetrado por aluno com o fim de 

efetivar sua re-matrícula na Faculdade de Administração da 

FAGEP/UNOPAR – entidade particular de ensino superior – o que 

evidencia a competência da Justiça Federal. 10. Conflito negativo de 

competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal, o 

suscitante. (CC 108.466/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010). A competência, 

portanto, não se relaciona com o mérito da impetração – ato de cunho 

privado ou afeto à atividade pública delegada – mas com os limites da 

jurisdição de cada autoridade judiciária. No caso dos autos, sem adentrar 

ao mérito do eventual direito líquido e certo (matéria reservada ao Juízo 

competente), a arguição inaugural cinge-se a ato relacionado à colação de 

grau, manifestamente típica atribuição do poder público delegada ao 

particular (art.1º, §1º, da Lei nº 12.016/09). Essa conjuntura, por si só, 

revela a absoluta incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste (MT), num primeiro momento pela atribuição 

especializada da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), 

conforme Resolução nº 005/2014/TP, e em um segundo momento pela 

discussão envolver universidade particular de ensino, cuja competência é, 

segundo a jurisprudência há muito consolidada do Superior Tribunal de 
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Justiça, da Justiça Federal. Destarte, considerando que a impetração se 

volta contra ato de dirigente de instituição de ensino superior particular, 

declino da competência para a Justiça Federal e DETERMINO a remessa 

dos autos ao juízo respectivo, competente para apreciação da questão 

posta em juízo. Procedam-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 12 de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002933-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZE MARI LAZARETTI DOS SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS DUARTE DOS SANTOS (REU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 29/11/2017 Hora: 

14:30

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002933-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZE MARI LAZARETTI DOS SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS DUARTE DOS SANTOS (REU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 29/11/2017 Hora: 

14:30

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002933-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZE MARI LAZARETTI DOS SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS DUARTE DOS SANTOS (REU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 29/11/2017 Hora: 

14:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004611-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerida para apresentar Contrarrazões de 

Apelação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006184-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1006184-31.2018.8.11.0037 (PJe) Alvará Judicial 

Requerente: Maria de Lourdes De Pieri Vistos etc. Trata-se de 

requerimento de expedição de alvará judicial formulado por Maria de 

Lourdes De Pieri, qualificada nos autos em epígrafe. O alvará foi expedido 

e o levantamento efetuado. Isso posto, exaurida a finalidade do 

procedimento judicial, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 15 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000852-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINOMAR PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005476-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON MOREIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BARBOSA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MATHEUS DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000104-80.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: IGOR MATHEUS DA SILVA E SILVA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra IGOR MATHEUS DA SILVA E 

SILVA, ambos qualificados. Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, 

determinando a busca e apreensão do bem (Id nº 28089923). O veículo foi 

apreendido, conforme documentos de (Id nº 30298094). No Id nº 

30435963, a parte requerida manifesta e junta aos autos comprovantes de 

pagamento do débito e requer a restituição do veículo, reconhecendo, 

assim, o pedido inicial. É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifica-se que, conforme a guia de depósito judicial 

apresentada (Ids nº 30435964/30435966/30435969), a parte requerida 

efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os 

acréscimos contratuais, custas e os honorários arbitrados, não havendo 

que se cogitar do pagamento apenas das vencidas. Conforme redação 

atribuída pela Lei nº 10.931/2004 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69, o devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da 

dívida pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ainda, 

verifico que no Id nº 30939800 foi juntado o termo de restituição do veículo 

apreendido. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil, para HOMOLOGAR O 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. Custas e honorários pagos pela 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará 

judicial eletrônico dos valores depositados nos Ids nº 

30435964/30435966/30435969, conforme os dados bancários indicados 

no Id nº 30939798, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 14 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001933-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001933-96.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JAQUELINE 

NASCIMENTO SOUZA Vistos. O não recolhimento das custas processuais 

impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001846-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNETTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001846-43.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: HELIO BRUNETTA Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006751-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE NEVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FRANCO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006751-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LILIANE NEVES SOARES 

REQUERIDO: RONALDO FRANCO RODRIGUES Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por LILIANE NEVES SOARES em face de 

JONATHAN SANTOS RODRIGUES, todos devidamente qualificados nos 

autos. Analisando os autos, verifico que o requerente JONATHAN 

alcançou a maioridade civil. Assim, nos termos do artigo 938, §3º, do 

Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência e determino 

a intimação da parte autora para regularizar a representação processual, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, remetam os autos 

conclusos. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005760-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005760-52.2019.8.11.0037. 

EMBARGANTE: DANIEL OUVERNEY ROCCO EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oferecidos por DANIEL OUVERNEY ROCC, alegando, em síntese, omissão 

na decisão de ID 28617912 , vez que determinou a emenda da inicial para 

ser retificado o valor da causa. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos. Compulsando os 

autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez que a decisão de ID 

28617912 determinou a emenda a inicial, sob o fundamento de que o valor 

da causa atribuído aos embargos à execução deveria corresponder ao 

valor da execução. No entanto, o valor atribuído à causa, em sede de 

embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao 

processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução. No 

caso dos autos, o embargante pretende a revisão dos encargos da 

operação rural, ou seja, pretende discutir o valor da dívida exequenda. 

Logo, o valor da causa deve corresponder a parte controvertida, nos 

termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS 

(PARCIAIS) DA FN PROCEDENTES: ANUÊNCIA DA EMBARGADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: REFERENCIAL NO PROVEITO ECONÔMICO 

ALCANÇADO. 1. Em regra, o valor da causa dos embargos à execução é 

o valor da execução. Se, porém, apenas parciais os embargos, o valor da 

causa será apenas o correspondente à questão controvertida. 2. A verba 

honorária fixada com referência no proveito econômico alcançado pela 

embargante e até em percentual superior ao postulado no apelo não pode 

ser alterada. 3. Apelação não provida. 4. Peças liberadas pelo Relator, em 

22/06/2010, para publicação do acórdão. (TRF-1 - AC: 18508 MG 

0018508-12.1999.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Data de Julgamento: 22/06/2010, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: 02/07/2010 e-DJF1 p.151) (grifei e negritei) 

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição da decisão de ID 

28617912 e receber a inicial, nos seguintes termos: Passo a analisar o 

efeito no qual os embargos devem ser recebidos, sendo certo que a regra 

é recebê-los sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no artigo 

919, do Código de Processo Civil: “Art. 919. Os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo.” §1° O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.” No caso dos autos, verifico que o embargante ofertou em 

garantia o penhora do imóvel representado pela matrícula nº 1.101 do CRI 

de primavera do Leste – MT, tendo o exequente já concordado, de modo 

que se encontra garantido os presentes embargos. Em termos de 

prosseguimento, intime-se a parte embargada para, querendo, responder 

a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos do 

artigo 920 do Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte 

embargante para manifestar-se no prazo legal. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 09/07/2020, às 15h, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum 

desta Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005199-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005199-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por ROSA PEAI’UNI em face de BANCO BCV - Banco de Crédito e 

Varejo, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

aposentada e que não solicitou empréstimo consignado referente ao 

contrato de nº 60-565859/09999, perante o banco requerido, no valor de 

R$ 912,75, num total de 60 parcelas, com desconto mensal de R$ 30,40, já 

tendo sido descontadas 54 parcelas. A inicial veio acompanhada de 

documentos. No ID 11296589, apresentação de contestação, alegando, 

preliminarmente a decadência, prescrição e conexão. No mérito, sustenta 

a validade do contrato entabulado, que não foi praticado nenhum ato ilícito 

que justifique a indenização, bem como pugnou pela improcedência da 

ação. No ID 11450737, audiência de conciliação, oportunidade em que a 

autora não se fez presente. No ID 12583604, certidão de que a requerente 

não impugnou a contestação. Intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, ambas as partes quedaram-se inertes (ID 12037887). 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 
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processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ainda, impende analisar questão prejudicial ao mérito suscitada pela parte 

requerida consistente na decadência de ajuizar a ação de anulação do 

negócio jurídico. Argumenta o requerido que o prazo de decadência é de 4 

anos, nos termos do artigo 178 do Código Civil, inciso II, a contar da data 

da realização do negócio jurídico. Contudo, entendo que não restou 

demonstrado nos autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

supracitado do Código Civil, conforme será demonstrado na 

fundamentação desta sentença. Outrossim, não prospera a alegação de 

conexão, vez que o requerido sustenta a conexão desta ação com outra 

ajuizado por uma pessoa chamada de Firmino Pereira Soares, em trâmite 

na 2ª Vara desta Comarca, nome este estranho a este feito. Analisada a 

questão prejudicial ao mérito, passo a análise do mérito propriamente dito. 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte 

requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto 

a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de 

consumidora. Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas 

a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. Com efeito, à 

hipótese em testilha aplica-se as disposições da lei consumerista, 

comparecendo a requerida como fornecedora de serviços e o requerente 

como consumidor final, razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo 

único do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, responde de 

forma objetiva pelos danos causados ao requerente, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Todavia, 

as alegações da requerente de que o empréstimo de contrato com o 

banco, ora requerido, não foi por ela solicitado, não restaram 

comprovados nos autos. Em que pese a relação travada entre as partes 

seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a autora deveria comprovar minimamente 

suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do 

artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, nos termos 

do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

réu no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. E, na espécie, vislumbro que o banco requerido 

comprovou, a contento, que a parte autora realmente contratou os 

empréstimos consignados impugnados. Não obstante, em 30/01/2014, 

contrato de nº 60-565859/09999 foi refinanciado, gerando o contrato de n. 

847600060, tendo o requerido anexado a inicial o TED realizado na conta 

da requerente no valor de R$ 823,12, referente ao novo empréstimo. Como 

bem ressaltado pela parte requerida, causa estranheza o fato de que 

esse empréstimo tenha ocorrido no ano de 2009 e a requerente só tenha 

se insurgido em 2017, situação esta que demonstra a total ausência de 

lesão a sua honra de modo a ensejar, conforme pretende, a indenização 

por danos morais, caso viesse a ser reconhecida a ilegalidade de referido 

empréstimo. Não obstante, a parte requerente socorre-se a Justiça 

apenas na 54ª parcela, das 60 do empréstimo que alega não ter 

contratado. Ademais, impende registrar que o banco requerido, no 

momento da contratação com a requerente adotou todas as cautelas 

necessárias no ato da contratação, pois foram exigidos documentos 

pessoais da autora, das testemunhas, assim como da pessoa que assinou 

a roga pela autora, assim como comprovante de residência. Dessa forma, 

havendo comprovação do repasse dos mútuos contratados, mediante 

transferência bancária, caberia a parte autora fazer prova de que o valor 

creditado não foi disponibilizado pela instituição financeira ou que as 

contratações não foram por ele realizadas, o que, no entanto, não fez. 

Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, 

consequentemente, prática de ato ilícito capaz de gerar indenização, seja 

por danos materiais ou morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que julgou improcedente a presente ação. Relação de consumo 

que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação 

mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, 

consoante art. 333, inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado 

a regularidade do desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido 

cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à 

autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, o que não ocorreu, 

posto que esta não trouxe qualquer prova da alegada viagem que iria 

realizar ou de qualquer prejuízo concreto que tenha sofrido em virtude do 

desconto indevido. Sendo assim, deve ser mantida a improcedência da 

ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005521323, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005521323 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/10/2015) E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIBERAÇÃO DOS MÚTUOS 

CONTRATADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DOS 

NEGÓCIOS IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Restando comprovada a legalidade das contratações e que 

as instituições financeiras demandadas liberaram os valores decorrentes 

dos empréstimos consignados impugnados, de rigor a manutenção da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MS - APL: 

08010141520158120013 MS 0801014-15.2015.8.12.0013, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 20/05/2019). Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de 

vícios no negócio jurídico. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à 

CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001739-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001739-96.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JULIO ALVES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de 

JULIO ALVES, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com 

base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: 

Marca/Modelo CHEVROLET COBALT LT 1.4 8V ECONOFLEX A/G 4P, 

chassi nº 9BGJB69X0CB242093, ano/modelo 2012, placa NUF7642 e 

RENAVAM 00458961051. Junta documentos. Decido. A mora está 

comprovada pela Notificação Extrajudicial e telegrama (ID nº 30804420). 

Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do 

representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade 

de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado 

do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, 

devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de 

pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 

1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do 

Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do 

Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço 

policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja 

resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 
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da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001798-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001798-84.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JANAINA MARIA DO CARMO 

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não trouxe 

comprovante de prévio requerimento administrativo, requisito 

indispensável para a propositura da ação, bem como não comprovou o 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora. Outrossim, 

conforme determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que o protocolo administrativo deve ser feito com 

pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da ação, tendo 

em vista o prazo para o pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei 

n. 6.194/74). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ainda, em 

análise aos documentos colecionados nos autos, constato que houve a 

anotação na certidão de óbito, que o “de cujus”, deixou 2 (duas) filhas 

menores, bem como verifico que estas encontram-se registradas como 

beneficiárias dependentes do INSS, juntamente com a parte autora, deste 

modo, determino a EMENDA À INICIAL, a fim de corrigir o polo ativo da 

ação. Ante o exposto, INTIME-SE a parte requerente para que promova a 

EMENDA DA INICIAL, referente ao polo ativo, bem como realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007517-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1007517-18.2018.8.11.0037 AUTOR(A) :  SANTA TEREZINHA 

INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA REU: WELTON RODRIGUES DE 

ALMEIDA Vistos. Inicialmente, ante a informação de descumprimento do 

acordo devidamente homologado em Juízo, determino que a Sra. Gestora 

Judiciária proceda a conversão da ação para Cumprimento de Sentença. 

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. Em caso de não 

pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do 

artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte 

executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 

do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001533-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R GUIMARAES (EXECUTADO)

RONALDO RODRIGUES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001533-82.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: R R GUIMARAES, RONALDO RODRIGUES 

GUIMARAES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de R R GUIMARAES e RONALDO RODRIGUES 

GUIMARAES, todos devidamente qualificadas nos autos. Citem-se as 

partes executadas para pagarem a dívida no valor de R$ 57.403,02 

(cinquenta e sete mil quatrocentos e três reais e dois centavos), 

acrescida das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimações dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelas 

partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrados os executados, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente intimados os 

executados. A intimação da penhora será feita ao advogado dos 

executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, os executados serão intimados 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 
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cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 15 de 

abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004496-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOUGANVILLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEDROSO OAB - DF47671-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004496-34.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOUGANVILLE EXECUTADO: 

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO Vistos. Defiro o requerimento de ID 

nº 22131096 e, em consequência, a penhora e avaliação dos imóveis 

registrados no CRI desta Comarca, sob as matrículas nº 11.850 e 11.849, 

bem como a intimação dos credores preferenciais, se existentes, para que 

se manifestem nos autos. Após a avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido prazo, certifique-se o 

necessário e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACA SOARES OAB - SP413496 (ADVOGADO(A))

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1000798-88.2016.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação revisional de contrato c/c condenatória de 

repetição de indébito proposta por Rodrigo Pereira de Moura contra BV 

Financeira S.A, qualificados na petição inicial. O autor alega, em síntese, 

que celebrou um contrato de concessão de crédito com a instituição 

financeira ré, contudo há disposições ilegais no instrumento, quais sejam: 

juros remuneratórios abusivos; contratação de capitalização de parcela 

premiável e seguro de proteção financeira em venda casada; e cobrança 

indevida de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. A pretensão 

autoral cinge a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado, declaração de nulidade de encargos abusivos e condenação da 

instituição requerida ao pagamento em dobro das quantias pagas 

indevidamente. Destaca-se também de seus pedidos a inversão do ônus 

da prova. O recebimento da inicial, indeferimento da tutela de urgência e 

concessão de gratuidade da justiça ao autor, deram-se no 

pronunciamento de id. 4588930. A requerida foi citada pelo correio (id. 

6721969) e ofereceu contestação (id. 5565196), preliminarmente, pedindo 

a suspensão do feito em virtude de recurso repetitivo afetado pelo STJ; 

arguindo prejudicial de mérito de decadência e impugnando o pedido de 

justiça gratuita; e, no mérito, contrapondo-se à pretensão autoral ao 

defender a legalidade dos encargos financeiros contratuais e argumentar 

a ciência do requerente acerca dos termos do contrato. Aberta a 

audiência de conciliação, constatou-se a ausência do requerente, 

obstando a possibilidade de autocomposição entre os litigantes (id. 

6778194). A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 7301442 

rebatendo as preliminares arguidas e os argumentos de defesa e 

ratificando os termos de sua pretensão. A preliminar de suspensão 

arguida pela requerida foi acolhida, suspendendo-se o feito até o 

julgamento do REsp 1.578,526/SP pelo egrégio STJ (id. 8113253). Após 

julgamento do recurso especial, o requerente manifestou-se ratificando a 

alegação de nulidade das tarifas previstas em contrato (id. 22201554). A 

requerida, por sua vez, manifestou-se pela legalidade das tarifas (id. 

22658013). Os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado do pedido 

(id. 30863223 e 30944276). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Multa: Apesar do não comparecimento do 

requerente em audiência de conciliação, vislumbro dos expedientes do 

processo que não houve sua intimação na pessoa de seu advogado como 

determina a Lei (artigo 334, § 3º, do CPC). Também não se vislumbra a 

intimação pessoal da parte ou resta demonstrada ciência inequívoca do 

autor para suprir a não realização da diligência. Desta forma, deixo de 

aplicar a sanção prevista no artigo 334, § 8º, do CPC. Prejudicial de mérito 

– decadência: A requerida fundamenta a questão suscitada no artigo 26 

do CDC, dispositivo que prevê prazo decadencial de 90 (noventa) dias 

para reclamar os vícios aparentes ou de fácil constatação em serviços 

fornecidos. Perceba-se o quanto a situação descrita no artigo difere-se da 

discutida no feito, cingindo-se no litígio a abusividade de encargos 

contratados e não vícios aparentes ou de fácil constatação dos serviços 

prestados pela instituição financeira demandada. Logo, a regra 

decadencial prevista no diploma consumerista não se amolda o caso sub 

judice. Nesta mesma linha: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA 

NO CDC – APLICAÇÃO DOS PRAZOS DO CÓDIGO CIVIL – JUROS 

MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE QUE DEPENDE DE ALEGAÇÕES 

CONCRETAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO 

CONTRATUAL DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA 

MENSAL – RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão condenatória, ou 

declaratória a partir da qual se permite o ajuizamento daquela, com o fim 

de restituição de cobranças excessivas e/ou ilegais prescreve de acordo 

com os prazos do Código Civil, e não com base nos artigos 26 e 27 do 

CDC, visto que estes regulamentam apenas as hipóteses de “vício do 

produto/ serviço ” e “fato do produto/ serviço ”. Precedente do STJ. 2. A 

simples afirmação de que a taxa de juros contratada é superior à média 

aplicada no mercado à época da celebração da avença não basta para a 

declaração da abusividade e a sua readequação. É indispensável, para 

tanto, o apontamento de fatores concretos, tais como predicados 

pessoais e o histórico do cliente, as garantias reais e/ou fidejussórias 

ofertadas e etc., demonstrando onde reside a ilegalidade no caso 

concreto. Precedente do STJ. 3. É legal a capitalização mensal nos 

contratos bancários quando pactuada expressamente no contrato , 

considerando-se tal a simples indicação de taxa anual superior ao 

duodécuplo da taxa mensal. Inteligência da Medida Provisória n. 

2.170-34/2000, do princípio do “pacta sunt servanda”, da Súmula n. 

596/STF, da Súmula Vinculante n. 07 e de precedentes do STJ. 4. Recurso 

provido. (TJMT - N.U 0005230-08.2009.8.11.0040, , JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2014, 

Publicado no DJE 27/02/2014) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR - DECADÊNCIA COM 

BASE NO ARTIGO 26 DO CDC - REJEITADA – MÉRITO - POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

– MULTA CONTRATUAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO 

IMPROVIDO. A decadência de que cuida o artigo 26 do CDC diz respeito ao 
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direito de reclamar dos vícios aparentes ou de fácil constatação nos 

serviços ou produtos não duráveis e duráveis, respectivamente, o que 

não é o caso da ação revisional de contrato que objetiva a revisão de 

cláusulas contratuais e a discussão acerca de sua validade e não 

propriamente da prestação de serviço . Conforme entendimento já 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos contratos celebrados por 

instituições financeiras é vedada a cobrança de comissão de 

permanência, cumulativamente com a multa contratual e com os juros de 

mora. Tendo em vista que o contrato sub judice foi firmado após o advento 

da Lei 9.298/96 a multa contratual deve ser de 2%. Face à previsão 

contratual de encargos moratórios, resta afastada a incidência da 

comissão de permanência. Aquele que recebe pagamento indevido deve 

restituí-lo para impedir o enriquecimento sem causa, sendo desnecessária 

a prova do erro para fins de repetição do indébito nos contratos bancários 

, todavia, quando não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu 

indevidamente, deve ser admitida sua devolução na forma simples, e não 

em dobro. (TJMT - N.U 0003620-69.2009.8.11.0051, , MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 24/08/2012) (grifei). Neste viés, 

afasto a prejudicial de mérito de decadência arguida pela requerida. 

Impugnação justiça gratuita: Apesar da impugnação apresentada, denoto 

que a requerida não trouxe nenhuma prova que evidenciasse a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, fazendo 

impugnação genérica ao apenas argumentar que a requerente teve crédito 

aprovado por uma instituição financeira. Aliás, a situação descrita por si 

só não demonstra a suficiência de recursos nem enseja a revogação da 

benesse. Por fim, ressalto que o preenchimento dos pressupostos já fora 

examinado no momento da concessão do benefício, cabendo, portanto, ao 

impugnante trazer elementos que demonstrassem a mudança de situação 

ou que a realidade fática da situação financeira da parte era diferente do 

que considerado pelo juízo. Logo, afasto a impugnação à gratuidade da 

justiça apresentada. Inversão ônus da prova: É fato sabido e notório que 

para a inversão do ônus da prova consubstanciado no artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, devem ser analisados observando os requisitos legais: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria 

da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus 

probatório conforme seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão 

estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito invocado e, ao réu, os fatos obstativos da 

pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições 

probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual 

sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à 

parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. Contudo, não vislumbro a hipossuficiência da requerente em 

fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito que cinge a existência 

de abusividade no contrato firmado. Desse modo, atenta às circunstâncias 

do feito, indefiro a inversão do ônus da prova, prevalecendo o onus 

probandi previsto no artigo 373 do CPC: “ O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

[...]”. Mérito: As partes pediram o julgamento antecipado do pedido, 

demonstrando desinteresse na dilação probatória, pelo que passo a julgar 

antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. 1. 

Taxa de juros remuneratórios: O contrato firmado entre os litigantes, 

Cédula de Crédito Bancário – CDC, tinha como finalidade a aquisição de 

uma motocicleta e foi celebrado em 28/05/2015 (id. 5565338). Em consulta 

ao sítio eletrônico do Banco Central é possível constatar que os encargos 

pré-fixados para aquisição de veículos em 28/05/2015 para a BV 

Financeira S.A. CFI era de 2,10% a.m. (dois vírgula dez por cento ao mês) 

e 28,37% a.a. (vinte e oito vírgula trinta e sete por cento ao ano) 

(disponível em: < https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true >). Por sua vez, o contrato 

celebrado entre as partes prevê a incidência de juros mensal de 2,83% 

(dois vírgula oitenta e três por cento) e anual de 39,81% (trinta e nove 

vírgula oitenta e um por cento). Destaco que há julgamento do egrégio STJ, 

em sede de resolução de demandadas repetitivas (temas repetitivos 24 ao 

36), onde firmada a tese de que é possível, excepcionalmente, a revisão 

da taxa de juros remuneratórios, devendo estar caracterizada a relação 

de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE 

CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a 

multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 

foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos 

bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e 

comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos 

regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito 

consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de 

direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o 

incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no 

acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos 

os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos 

específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: 

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de 

ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso 

até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a 

presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, 

reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES 

IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam 

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. 

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, 

não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser 

convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A 

inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 

decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no 

mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É 

vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com 

fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de 

cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. 

Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO 

REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a 

demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento 

do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via 

adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação 

da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício 

realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados 

encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a 

ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não 

demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança 

de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta 

descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio 
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de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) 

deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente 

e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há 

qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que 

a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de 

permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do 

permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial 

não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os 

julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do 

recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a 

legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e 

ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) 

(grifei). Ressalte-se que não é a simples discrepância entre a taxa 

contrata e a praticada pelo mercado que eivará a cláusula contratual de 

nulidade, mas sim a significativa discrepância ou manifesto excesso que 

traga excessiva desvantagem ao consumidor. Esta linha de pensamento 

pode ser visualizada nos seguintes acórdãos proferidos pelos egrégios 

TJMT e STJ: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0002027-74.2013.8.11.0015 APELANTE: VANUSA DE PAULA 

SANTOS APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS 

REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR 

AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO 

DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS 

– REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - 

SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO 

DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO 

DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 

Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados 

serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura 

abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." 

(REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo 

específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da 

Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos 

bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, 

por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. 

Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem 

ser majorados (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 

0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO 

DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES 

CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA 

NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. Com o 

advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de 

adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de 

modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do 

“pacta sunt servanda”. As taxas de juros remuneratórios não são 

limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado 

regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância 

de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira 

exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de 

cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser 

considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado 

pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). Desde a MP 

nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é 

permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que 

expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual 

seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (TJMT - N.U 

0001907-38.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020). CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO 

OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO 

CPC/1973. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR E TJLP. VALIDADE. SÚMULAS N. 

288 E 295 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do 

CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisa todas as questões 

pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e 

suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. De acordo com 

os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros 

remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média 

praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada, sendo 

insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por 

cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ. 3. "A capitalização 

dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o 

acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012). 4. "Nos 

contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida 

a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida" (REsp n. 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, 

DJe 16/11/2010). 5. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser 

utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários 

(Súmula n. 288/STJ). 6. "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para 

contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada" (Súmula 

n. 295/STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos 

EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme 

decidido no Resp. n. 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC/1973, a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% 

ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, 

permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique 

demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada 

ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 1.1 É 

inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média 

de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de 

cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 

5 e 7/STJ). 2. Verificada, na hipótese, a existência de encargo abusivo no 

período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do 

devedor. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 

1486943/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/08/2019, DJe 30/08/2019). Grifei-os. Nesta ótica, em busca de 

parâmetros para configuração de manifesto excesso e significativa 

discrepância, retornamos ao julgamento do REsp 1061530/RS (alhures 

transcrito), onde a Exma. Rel. Min. Nancy Andrighi indicou em seu voto: A 

jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari 

Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 

de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha 

relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, 

Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Aliás, perceba-se a 

utilização deste parâmetro pelo egrégio TJMT, inclusive fazendo referência 

aos precedentes do STJ, conforme acórdão e trecho do voto do Exmo. 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira que seguem: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 137 de 730



REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – 

CONTRATO FIXADO NO VALOR PUGNADO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA 

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS 

ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a 

abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo 

mercado financeiro. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à 

restituição simples do indébito. (TJMT - N.U 0001714-84.2017.8.11.0044, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, 

Publicado no DJE 11/03/2020). Verifica-se que o Superior Tribunal de 

Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com 

base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros 

remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em 

patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado. Neste 

viés, fazendo uso do parâmetro jurisprudencial, entendo não haver 

abusividade da taxa de juros pactuada pelos litigantes (2,83% a.m. e 

39,81% a.a.), considerando que sequer representam uma vez e meia a 

taxa de mercado, esta correspondente à 3,15% a.m. (três vírgula quinze 

por cento ao mês) e 42,55% a.a. (quarenta e dois vírgula cinquenta e 

cinco por cento ao ano). Por esta razão, a pretensão autoral revela-se 

improcedente. 2. Venda casada: O consumidor não pode ser compelido a 

contratar seguro de proteção financeira com a instituição financeira, esse 

é o entendimento firmado pelo egrégio STJ em sede de recurso repetitivo 

(tema repetitivo 972): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. 

DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS 

CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA 

DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 

473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. 

ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: 

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições 

financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de 

correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES 

FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com 

o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 

25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo 

válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, 

ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos 

bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar 

seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não 

descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 

para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa 

com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição 

financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da 

efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a 

ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção 

financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com 

registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 

958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. 

Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços 

prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 

1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifei). O entendimento 

firmado em acórdão de resolução de demandas repetitivas possui eficácia 

vinculante, obrigando-se juízes e tribunais a observá-los (artigo 927, 

inciso III, do CPC), logo é o entendimento que deve ser adotado por este 

juízo e o qual comunga o egrégio TJMT, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA 

PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA 

INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ 

NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 

DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do 

contrato de financiamento caracteriza venda casada ”, o que não é 

permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro 

de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos 

valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma 

simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, 

até então, não havia sido declarada abusiva. Diante do decaimento mínimo 

do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente 

suportada pelo outro nos termos do artigo 86 do CPC. (N.U 

0007762-17.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (grifei). 

Além disso, destaco que a tese firmada no precedente teve como norte a 

liberdade contratual do consumidor escolher a seguradora que prestara o 

seguro de proteção financeira, como vemos do seguinte trecho extraído 

do voto do Exmo. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino: Apesar dessa 

liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula 

contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a 

seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do 

seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora 

integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não 

havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra 

seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade 

contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será 

abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando 

em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a 

controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar. 

Entretanto, in casu, não vislumbro como demonstrado o cerceamento 

desta liberdade, mormente porque o seguro não foi contratado no bojo da 

Cédula de Crédito Bancário, havendo proposta de adesão separada para 

o seguro de proteção financeira (id. 5565332). A circunstância do negócio 

jurídico não permite a presunção de que houve venda casada e privação 

da liberdade de escolha ao requerente, diferentemente das situações em 

que o seguro é contratado por mera cláusula inserida no contrato 

principal, razão pela qual entendo que a autora deveria provar que a 

contratação do crédito foi atrelada à contratação e que não teve a escolha 

da seguradora contratada. Lado outro, ainda não há entendimento 

sedimentado na jurisprudência pátria acerca da contratação da 

capitalização da parcela premiável, porém, entendo que está em situação 

semelhante ao seguro de proteção financeira, considerando que o 

requerente firmou um termo de adesão de título de capitalização, não 

realizando a contratação da parcela premiável por simples cláusula do 

contrato principal. Destarte, denotando a míngua de qualquer prova da 

contratação por venda casada, visto que as provas documentais trazidas 

pelo requerente em inicial nada demonstram sobre a situação (parte da 

Cédula de Crédito Bancário; documento do veículo; protocolo de pedido de 

negociação e parecer técnico), a pretensão autoral é improcedente. 3. 

Tarifas: O egrégio STJ também examinou a validade da cobrança de 

despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e 

avaliação do bem em sede de resolução de demandas repetitivas (tema 

repetitivo 958), firmando as seguintes teses: 2.1. Abusividade da cláusula 

que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por 

terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor 

da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a 

partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, 

sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado 

o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação 

do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o 

ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso 

concreto. O entendimento vinculante é seguido pelo egrégio TJMT: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – 

LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA 

DE JUROS – NÃO VERIFICADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - 

AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA 

DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE 

ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – 

PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz do princípio da dialeticidade, 

que norteia os recursos, compete à parte apelante, sob pena de não 

conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos 

adotados na origem para negar seguimento ao reclamo. Não há que se 

falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação 

recursal foi enfrentada na decisão recorrida. É permitida a capitalização 

em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 

2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 

539 e 541 do STJ. A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob 

o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a 

pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual 

somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e 

a instituição financeira. Em contratos bancários celebrados a partir de 

30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da 

diligência com registro do contrato , assim também as tarifas de avaliação 

de bem , desde que efetivamente prestados e não se constate 

onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no 

Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 

1030357-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). 

Dessume-se da inicial que a causa de pedir da anulação da cobrança da 

tarifa de avaliação do bem e registro de contrato é “leviandade” na 

cobrança e onerosidade excessiva; portanto o requerente não alega que 

o serviço não foi efetivamente prestado. Além disso, a instituição 

financeira requerida acostou o laudo de avaliação do bem (id. 22658015), 

comprovando, assim, a prestação do serviço. Sendo assim, devemos 

abordar se há onerosidade excessiva no caso. Denoto do contrato 

firmando entre os litigantes que houve a cobrança de R$ 152,00 (cento e 

cinquenta e dois reais) a título de tarifa de avaliação do bem, enquanto o 

registro do contrato representa R$ 200,00 (duzentos reais). Neste viés, 

examinando os importes frente ao valor do crédito (R$ 31.780,78) ou 

mesmo ao valor de avaliação da motocicleta financiada (R$ 46.200,00), 

não vislumbro onerosidade excessiva do consumidor, nem observo 

extrema vantagem para a instituição financeira. Portanto, novamente 

impõem-se a improcedência da pretensão autoral. Dispositivo: Ante ao 

exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito 

com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Destarte, condeno a vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais além de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez) 

por cento sobre o valor da causa (artigo 85, caput e § 2º, do CPC); 

contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa diante da 

gratuidade da justiça concedida ao autor (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). 

Publique-se. Intime-se. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1006098-60.2018.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação revisional de contrato proposta por Jovelino 

Salvador de Araújo contra Banco Bradesco Financiamento S.A, 

qualificados na inicial. O autor alega, em síntese, que celebrou um contrato 

de financiamento com a instituição financeira ré, contudo a parte adversa 

vem cobrando juros remuneratórios capitalizados e utilizando a tabela 

PRICE de forma ilegal. A pretensão autoral cinge a declaração de nulidade 

da cobrança abusiva com compensação entre os valores pagos a maior e 

a dívida do financiamento. Destaca-se, também, dos pedidos do 

requerente, a inversão do ônus da prova. O recebimento da inicial, 

indeferimento da tutela de urgência e não concessão de gratuidade da 

justiça ao autor, deferindo-se o recolhimento das custas e taxas judiciais 

ao final do processo, deram-se no pronunciamento de id. 15173176. A 

requerida foi citada pelo correio, conforme aviso de recebimento de id. 

15622963. Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição 

entre os litigantes (id. 15758404). A requerida ofereceu contestação ao id. 

15935954, contrapondo-se à pretensão autoral ao defender a legalidade 

das cobranças, e argumentar a ciência do requerente acerca dos termos 

do contrato. A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 16341228 

rebatendo os argumentos de defesa e ratificando os termos de sua 

pretensão. Os litigantes pediram o julgamento antecipado do feito (id. 

29042493 e 29275297). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inversão ônus da prova: É fato sabido e notório que 

para a inversão do ônus da prova consubstanciado no artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, devem ser analisados observando os requisitos legais: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria 

da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus 

probatório conforme seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão 

estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito invocado e, ao réu, os fatos obstativos da 

pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições 

probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual 

sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à 

parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. Contudo, não vislumbro a hipossuficiência da requerente em 

fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito que cinge a existência 

de abusividade no contrato firmado, mormente porque instruiu a peça 

vestibular com o instrumento firmado com a requerida. Desse modo, atenta 

às circunstâncias do feito, indefiro a inversão do ônus da prova, 

prevalecendo o onus probandi previsto no artigo 373 do CPC: “ O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. [...]”. Mérito: Os litigantes pugnaram pelo julgamento 

antecipado, demonstrando desinteresse na dilação probatória, pelo que 

passo a julgar antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. A causa de pedir da pretensão autoral baseia-se na adução de 

que os juros remuneratórios não foram pactuados no regime de 

capitalização mensal, bem como que o método utilizado, tabela PRICE, traz 

lucro excessivo à instituição financeira requerida. Entretanto, ao estudar o 

contrato celebrado entre os litigantes, documento que guarnece a inicial e 

a contestação, é possível visualizar na cláusula “Encargos 

Remuneratórios” a expressão de que a taxa de juros é obtida 

“aplicando-se a regra de capitalização mensal dos juros convencionados 

livremente pelas partes”, ou seja, não subsiste o argumento do requerente 

quando examinamos o instrumento pactuado entre as partes. Aliás, 

dessume-se da inicial que o próprio requerente concorda com a 

possibilidade da incidência de juros capitalizados nos contratos bancários 

desde que expressamente compactuados, razão pela qual diante da 

previsão contratual acima citada inexistem dúvidas acerca da legalidade 

da capitalização dos juros no caso em análise. Lado outro, no que tange 

ao uso da Tabela Price, denota-se que o contrato firmado entre os 

litigantes nada diz acerca do método de amortização escolhido (Tabela 

Price, Gauss ou SAC). Além disso, nosso egrégio Tribunal de Justiça 

entende que a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é 

legal e que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é 

irrelevante, desde que a taxa praticada na execução seja a expressa no 

contrato. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – 

PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – 

ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de 

mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 

1087497/RS).A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual 

deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A 

aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização é legal, isso 

porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o 

contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as 

prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos 

juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na 
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execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato. 

(TJMT - N.U 0004469-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (grifei). Observe-se que o 

cálculo trazido pelo requerente em sua inicial, manteve a mesma taxa de 

juros do contrato, apenas alterando o método de amortização, além disso, 

o autor não alegou que a taxa praticada na cobrança difere da expressa 

no contrato, logo eventual uso da tabela PRICE não acarreta nulidade da 

cobrança. Portanto, considerando que os argumentos da pretensão 

autoral não subsistem em virtude dos fundamentos expostos, a pretensão 

autoral revela-se integralmente improcedente. Dispositivo: Ante ao 

exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito 

com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Destarte, condeno a vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais além de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez) 

por cento sobre o valor da causa (artigo 85, caput e § 2º, do CPC); 

destacando que o recolhimento das despesas de ingresso foi postergado 

para o final do processo no pronunciamento de id. 15173176. Publique-se. 

Intime-se. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril 

de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal
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Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000859-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BENTO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001122-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PADILHA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005897-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001739-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001066-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR GOMES DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001066-11.2017.8.11.0037. AUTOR(A): EDGAR GOMES DE ASSUNCAO 

REU: BANCO PAN Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL DE 

CONTRATO ajuizada por EDGAR GOMES DE ASSUNÇÃO em face de 

BANCO PAN S/A, devidamente qualificados nos autos. Narra a parte 

autora, em síntese, que em 31 de março de 2015, firmou contrato de 

financiamento de um caminhão IVECO STRALIS HD 570 S 38 TN, 

ANO/MOD 2008/2008 COR BRANCA CHASSI 93ZS2MRH088803188, 

PLACA NJF 9559, e SEMI REBOQUE RANDON SR CA ABT, ANO/MOD 

2009/2009, COR BRANCA, CHASSI 9ADG071299M285930, PLACA NJA 

7093, SEMI REBOQUE RANDON SR CA ABT, ANO/MOD 2009/2009, COR 

BRANCA, CHASSI 9ADG071299M285931, PLACA NJA 7063, sendo que o 

valor financiado foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que foi 

pactuado para pagamento em 60 (sessenta) meses, em parcelas mensais 

iguais e sucessivas. Relata que, ao receber o carnê com as prestações a 

serem pagas e a cópia do contrato, que fora assinado em branco, o autor 

deparou-se com alguns valores cobrados a mais, que não estavam 

previstos e pactuado entre as partes. Diz que há cobrança ilícita da taxa 

de abertura de crédito, a taxa de emissão de boleto, e a taxa de retorno, 

incidência de anatocismo, cobrança de juros excessivos e correção 

monetária ilegal. Assim, requereu a procedência do pedido para que sejam 

revistos os contratos e declarar abusiva as cláusulas apontadas na inicial, 

bem como a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, ou a 
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repetição simples, bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Decisão inicial de conteúdo 

positivo no id. 6147276, ocasião em que foi indeferida a tutela antecipada 

e deferido o benefício da justiça gratuita. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID. 7311786, alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Réplica no ID 8211754. Intimados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, as não se manifestaram (ID. 18196022). 

Posteriormente, o requerido compareceu aos autos requerendo a 

liberação dos valores depositados pelo autor (ID. 21334966). É o breve 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela 

qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Preliminar de ausência de interesse de agir: O interesse processual de 

agir em juízo reside na utilização da ação, mormente quando há uma 

pretensão resistida e a necessidade de obter o pronunciamento final 

sobre o direito invocado. A meu ver, o interesse de agir da autora no 

provimento judicial resta evidente, na medida em que pleiteia a revisão do 

contrato celebrado com o requerido, ante a suposta existência de 

cláusulas e encargos ilegais. Assim, afasto a preliminar arguida. Da 

capitalização dos juros. O autor requer seja declarada nula a capitalização 

dos juros. Todavia, em análise ao contrato em tela, não se verifica 

qualquer cláusula prevendo a capitalização dos juros, razão pela qual 

improcede a pretensão autoral. Da correção monetária O autor requer seja 

estabelecido o IGP-M como índice de correção monetária e a declaração 

de nulidade de sua cumulação com a comissão de permanência. Todavia, 

em análise aos contratos em tela, não se verifica qualquer cláusula 

referente ao índice de correção monetária adotado, da mesma forma que 

não há qualquer cláusula prevendo a incidência da comissão de 

permanência, razão pela qual improcede a pretensão autoral. Taxa de 

juros remuneratórios. O contrato firmado entre os litigantes, Cédula de 

Crédito Bancário – CCB, tinha como finalidade a aquisição de um caminhão 

e foi celebrado em 31/03/2015 (id. 5786175). Em consulta ao sítio 

eletrônico do Banco Central é possível constatar que os encargos 

pré-fixados para aquisição de veículos em 28/05/2015 para a BV 

Financeira S.A. CFI era de 2,18% a.m. (dois vírgula dezoito por cento ao 

mês) e 29,52% a.a. (vinte e nove vírgula cinquenta e dois por cento ao 

ano) (disponível em: < https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true >). Por sua vez, o contrato 

celebrado entre as partes prevê a incidência de juros mensal de 2,39% 

(dois vírgula trinta e nove por cento) e anual de 32,74% (trinta e dois 

vírgula setenta e quatro por cento). Destaco que há julgamento do egrégio 

STJ, em sede de resolução de demandadas repetitivas (temas repetitivos 

24 ao 36), onde firmada a tese de que é possível, excepcionalmente, a 

revisão da taxa de juros remuneratórios, devendo estar caracterizada a 

relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE 

CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a 

multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 

foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos 

bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e 

comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos 

regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito 

consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de 

direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o 

incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no 

acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos 

os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos 

específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: 

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de 

ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso 

até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a 

presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, 

reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES 

IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam 

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. 

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, 

não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser 

convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A 

inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 

decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no 

mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É 

vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com 

fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de 

cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. 

Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO 

REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a 

demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento 

do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via 

adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação 

da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício 

realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados 

encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a 

ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não 

demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança 

de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta 

descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio 

de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) 

deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente 

e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há 

qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que 

a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de 

permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do 

permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial 

não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os 

julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do 

recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a 

legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e 

ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) 

(grifei). Ressalte-se que não é a simples discrepância entre a taxa 

contrata e a praticada pelo mercado que eivará a cláusula contratual de 

nulidade, mas sim a significativa discrepância ou manifesto excesso que 

traga excessiva desvantagem ao consumidor. Esta linha de pensamento 

pode ser visualizada nos seguintes acórdãos proferidos pelos egrégios 

TJMT e STJ: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0002027-74.2013.8.11.0015 APELANTE: VANUSA DE PAULA 
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SANTOS APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS 

REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR 

AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO 

DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS 

– REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - 

SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO 

DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO 

DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 

Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados 

serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura 

abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." 

(REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo 

específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da 

Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos 

bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, 

por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. 

Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem 

ser majorados (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 

0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO 

DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES 

CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA 

NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. Com o 

advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de 

adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de 

modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do 

“pacta sunt servanda”. As taxas de juros remuneratórios não são 

limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado 

regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância 

de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira 

exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de 

cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser 

considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado 

pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). Desde a MP 

nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é 

permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que 

expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual 

seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (TJMT - N.U 

0001907-38.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020). CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO 

OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO 

CPC/1973. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR E TJLP. VALIDADE. SÚMULAS N. 

288 E 295 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do 

CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisa todas as questões 

pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e 

suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. De acordo com 

os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros 

remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média 

praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada, sendo 

insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por 

cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ. 3. "A capitalização 

dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o 

acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012). 4. "Nos 

contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida 

a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida" (REsp n. 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, 

DJe 16/11/2010). 5. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser 

utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários 

(Súmula n. 288/STJ). 6. "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para 

contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada" (Súmula 

n. 295/STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos 

EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme 

decidido no Resp. n. 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC/1973, a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% 

ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, 

permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique 

demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada 

ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 1.1 É 

inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média 

de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de 

cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 

5 e 7/STJ). 2. Verificada, na hipótese, a existência de encargo abusivo no 

período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do 

devedor. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 

1486943/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/08/2019, DJe 30/08/2019). Nesta ótica, em busca de parâmetros para 

configuração de manifesto excesso e significativa discrepância, 

retornamos ao julgamento do REsp 1061530/RS (alhures transcrito), onde 

a Exma. Rel. Min. Nancy Andrighi indicou em seu voto: A jurisprudência, 

conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas 

superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no 

REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 

04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, 

DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. 

Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Aliás, perceba-se a utilização 

deste parâmetro pelo egrégio TJMT, inclusive fazendo referência aos 

precedentes do STJ, conforme acórdão e trecho do voto do Exmo. Rel. 

Des. José Zuquim Nogueira que seguem: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – 

REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – 

CONTRATO FIXADO NO VALOR PUGNADO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA 

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS 

ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a 

abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo 

mercado financeiro. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à 

restituição simples do indébito. (TJMT - N.U 0001714-84.2017.8.11.0044, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, 

Publicado no DJE 11/03/2020). Verifica-se que o Superior Tribunal de 

Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com 

base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros 

remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em 

patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado. Neste 

viés, fazendo uso do parâmetro jurisprudencial, entendo não haver 

abusividade da taxa de juros pactuada pelos litigantes (2,18% a.m. e 
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29,52% a.a.), considerando que sequer representam uma vez e meia a 

taxa de mercado, esta correspondente à de 2,39% (dois vírgula trinta e 

nove por cento) e anual de 32,74% (trinta e dois vírgula setenta e quatro 

por cento). Por esta razão, a pretensão autoral revela-se improcedente. 

Do seguro O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro de 

proteção financeira com a instituição financeira, esse é o entendimento 

firmado pelo egrégio STJ em sede de recurso repetitivo (tema repetitivo 

972): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO 

BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS 

CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. 

VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA 

SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS 

ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários 

celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou 

equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente 

bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do 

pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de 

entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula 

pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de 

encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula 

referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, 

condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em 

virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. 

Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que 

tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de 

ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese 

firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da 

prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à 

despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE 

PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 

17/12/2018) (grifei). O entendimento firmado em acórdão de resolução de 

demandas repetitivas possui eficácia vinculante, obrigando-se juízes e 

tribunais a observá-los (artigo 927, inciso III, do CPC), logo é o 

entendimento que deve ser adotado por este juízo e o qual comunga o 

egrégio TJMT, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - 

VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – 

REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de 

financiamento caracteriza venda casada ”, o que não é permitido pelo 

ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção 

financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados 

indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a 

cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia 

sido declarada abusiva. Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos 

litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro nos 

termos do artigo 86 do CPC. (N.U 0007762-17.2016.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, 

Publicado no DJE 11/03/2020) (grifei). Além disso, destaco que a tese 

firmada no precedente teve como norte a liberdade contratual do 

consumidor escolher a seguradora que prestara o seguro de proteção 

financeira, como vemos do seguinte trecho extraído do voto do Exmo. Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino: Apesar dessa liberdade de contratar, 

inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura 

liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma 

vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula 

contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo 

grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à 

possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do 

consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de 

escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, 

sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para 

outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição 

da própria liberdade de contratar. Entretanto, in casu, não vislumbro como 

demonstrado o cerceamento desta liberdade, mormente porque o seguro 

não foi contratado no bojo da Cédula de Crédito Bancário, havendo 

proposta de adesão separada para o seguro de proteção financeira n° 

1036809(id. 7311849). A circunstância do negócio jurídico não permite a 

presunção de que houve venda casada e privação da liberdade de 

escolha ao requerente, diferentemente das situações em que o seguro é 

contratado por mera cláusula inserida no contrato principal, razão pela 

qual entendo que a autora deveria provar que a contratação do crédito foi 

atrelada à contratação e que não teve a escolha da seguradora 

contratada. Lado outro, ainda não há entendimento sedimentado na 

jurisprudência pátria acerca da contratação da capitalização da parcela 

premiável, porém entendo que está em situação semelhante ao seguro de 

proteção financeira, considerando que o requerente firmou um termo de 

adesão de título de capitalização, não realizando a contratação da parcela 

premiável por simples cláusula do contrato principal. Destarte, denotando a 

míngua de qualquer prova da contratação por venda casada, visto que as 

provas documentais trazidas pelo requerente em inicial nada demonstram 

sobre a situação (parte da Cédula de Crédito Bancário; documento do 

veículo; protocolo de pedido de negociação e parecer técnico), a 

pretensão autoral é improcedente. Tarifas. O egrégio STJ também 

examinou a validade da cobrança de despesas com serviços prestados 

por terceiros, registro do contrato e avaliação do bem em sede de 

resolução de demandas repetitivas (tema repetitivo 958), firmando as 

seguintes teses: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação 

do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente 

bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada 

em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período 

anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade 

excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, 

bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o 

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de controle da 

onerosidade excessiva, em cada caso concreto. O entendimento 

vinculante é seguido pelo egrégio TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E 

ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 

DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – 

TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – 

REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A 

EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA 

REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz do 

princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte 

apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar 

especificamente os fundamentos adotados na origem para negar 

seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a 

matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão 

recorrida. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual 

após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que 

expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. A 

Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos 

repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa 

de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição 

financeira. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a 

instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com 

registro do contrato , assim também as tarifas de avaliação de bem , 

desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade 

excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso 

Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 

1030357-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). 

Dessume-se da inicial que a causa de pedir da anulação da cobrança da 
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tarifa de avaliação do bem, abertura de crédito, de emissão de boleto, a 

taxa de retorno, a taxa de avaliação e o seguro é “leviandade” na 

cobrança e onerosidade excessiva; portanto o requerente não alega que 

o serviço não foi efetivamente prestado. Sendo assim, devemos abordar 

se há onerosidade excessiva no caso. Denoto do contrato firmando entre 

os litigantes que houve a cobrança de R$ 408,00 (quatrocentos e oito 

reais) a título de tarifa de avaliação do bem. Neste viés, examinando os 

importes frente ao valor do crédito (R$ 220.000,00) ou mesmo ao valor de 

avaliação do caminhão financiada (R$ 275.000,00), não vislumbro 

onerosidade excessiva do consumidor, nem observo extrema vantagem 

para a instituição financeira. Portanto, novamente impõe-se a 

improcedência da pretensão autoral. Em relação às taxas de abertura de 

crédito, de emissão de boleto e a taxa de retorno, não verifico qualquer 

cláusula prevendo a cobrança de tais taxas, sendo que o autor sequer 

informa quais valores foram efetivamente cobrados. Dessa forma, 

improcede o pedido autoral. Dispositivo: Ante ao exposto, julgo 

improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução 

de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno o 

autor ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais além de 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor 

da causa (artigo 85, caput e § 2º, do CPC); contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa diante da gratuidade da justiça concedida ao 

autor (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). Publique-se. Intime-se. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006255-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006516-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006516-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEIDIANE DA SILVA PAIVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, n. 

249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 07 de abril de 2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

registro que a perícia será designada tão logo a situação da Saúde Pública 

permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se 

preferência de agendamento aos atos que foram cancelados nestes 

termos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000618-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

1000618-33.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade do requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação. Primavera do Leste, 15 de abril de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007073-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BELICIA JORGE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007073-82.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BELICIA JORGE MACEDO 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Considerando a informação do INSS de que o benefício se 

encontra implantado, bem como apresentou a relação de créditos com o 

status “pago” (id n. 30843983), intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e havendo 

divergência acerca dos valores apresentados, remeta-se o feito à 

Contadoria do Juízo. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Por outro lado, havendo 

concordância em relação aos valores, retornem os autos conclusos para 

homologação. Intimem-se. Cumpra-se integralmente a sentença retro, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001773-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ANTUNES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001773-71.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDEMAR ANTUNES 

FERREIRA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Sobre a impugnação à execução retro, diga a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos 

para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003033-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003033-91.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: PEDRO ALVES DA COSTA Vistos. Sobre os 

embargos de declaração, diga a parte embargada, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000412-24.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE LUIZ DOS SANTOS REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se os Advogados da 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

sobre quem é o real autor da ação. Decorrido o prazo sem manifestação, 

reitere-se a intimação, através de mandado, consignando que a ausência 

de resposta importará na adoção das medidas cabíveis ao caso. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005063-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAN AURELIO CEZARIO GARCIA FERNANDES OAB - PR30620 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO REICHE NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005063-31.2019.8.11.0037. REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

REQUERIDO: PEDRO REICHE NETO Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo este despacho como mandado. Verificada que esta 

precatória não esta instruída com os documentos necessários e 

comprovantes de pagamentos das custas e diligências, ou comprovação 

do deferimento da justiça gratuita, intime-se para regularização e devido 

preenchimento de tais requisitos. Após, devolvam-se os autos à origem 

com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Promovam-se as diligências necessárias, inclusive, se 

necessário, fora do expediente forense e em plantão judicial. 

Independentemente de nova conclusão: a) Após o cumprimento ou 

resultado negativo da diligência, devolvam-se os autos à origem com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo; 

b) Constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata, oficiando-se a origem e 

anotando-se. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as 

informações. Via digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 10 de setembro de 2019. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006490-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVALDO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1006490-63.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 15 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002452-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY FILGUEIRA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1002452-42.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 15 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002487-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002487-65.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DAVID DA SILVA FERREIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, 

não compareceu à perícia designada, tampouco apresentou justificativa 

para sua ausência. Assim, verifico a ausência do interesse processual 

nestes autos, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito 

em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007894-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007894-86.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE GILBERTO RODRIGUES 

DA SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, devidamente 

intimada para promover o regular andamento do feito, manteve-se inerte. 

Assim, verifico a ausência do interesse processual nestes autos, de modo 

que a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 
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honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se 

este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005512-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO PEDRO LOREGIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005512-57.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LORIVALDO PEDRO LOREGIAN 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C TUTELA 

PROVISÓRIA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ajuizada por LORIVALDO PEDRO LOREGIAN em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portador de neoplasia maligna cólon, 

impedindo-o de trabalhar. No id nº 11522735, o pedido liminar foi 

concedido. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no Id nº 

11827233, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que 

a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Laudo pericial realizado por perito judicial no 

Id nº 26372654. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

11827295). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, sendo que atualmente há grande possibilidade de cura para a 

patologia que o acomete. Deste modo, entendo que a parte requerente faz 

jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o 

benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, renda mensal a ser 

calculada pelo INSS, até a cessação da incapacidade, a qual deverá ser 

verificada pela perícia do INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

benefício de auxílio-doença (10/06/2017 – Id nº 11827297), nos termos do 

artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do auxílio-doença, nos 

termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004161-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVENI HENERICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004161-78.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA ALVENI HENERICH REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

MARIA ALVENI HENERICH em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ser portadora de gastrite e 

duodenite, gastrite não especificada, calculose da vesícula biliar sem 

colecistite, hipertensão essencial (primária), doença de refluxo 

gastroesofágico, impedindo-a de trabalhar. No id nº 22269573, o pedido 

liminar foi concedido em parte. Laudo pericial realizado por perito judicial 

no Id nº 27082938. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação 

no Id nº 28034263, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação a contestação no id nº 

28861601. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

28034264). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, com possibilidade de retorno as atividades em um período 

aproximado de 120 dias após o procedimento cirúrgico realizado em 

18/10/2019. Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento 

parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, renda mensal a ser calculada pelo 

INSS, até a cessação da incapacidade, a qual deverá ser verificada pela 

perícia do INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidos a partir da cessação do benefício de 

auxílio-doença (08/02/2019 – Id nº 28034264), nos termos do artigo 43, 

caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006233-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FELIX BURATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006233-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILTON FELIX BURATTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista que decorreu o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias requerido pela parte autora, Intime-se para que informe, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, se houve o agendamento ou a realização da 

consulta. Primavera do Leste – MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012470-08.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012470-08.2015.8.11.0037. REQUERENTE: ALEX SANDRO CANDIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME Vistos, Chamo o 

Feito à Ordem referente ao dispositivo da sentença condenatória prolatada 

no evento n°27532553 e RETIFICO a redação do parágrafo “JULGO 

IMPROCEDENTE a ação monitória ajuizada sob o nº 

8011089-62.2015.8.11.0037, nos termos do art. 487, I do CPC”, para 

constar a seguinte redação “JULGO IMPROCEDENTE a ação monitória 

ajuizada sob o n°8012470-08.2015.8.11.0037, nos termos do art.487, I do 

CPC”. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas 

pertinentes. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007522-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE SOUZA MIGUEL (REQUERENTE)

LUCIANA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo a patrona das requerentes, para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BORGES PALOMEQUE (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do requerente para manifestar acerca da certidão 

negativa id 39165985, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENI IZABEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002025-74.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARLENI IZABEL 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/07/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002026-59.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

LIMA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 29/07/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 15 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001179-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO VELHO MOURA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA DALAVIA MALHADO OAB - MS12500 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001179-91.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: PEDRO ALVES DA COSTA 

EXECUTADO: FERRO VELHO MOURA LTDA - ME Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em conta bancária da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistemas RENAJUD 

visando a localização de bens em nome da parte devedora. Abro prazo de 

10 (dez) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEMPER ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002028-29.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:KEMPER 

ARAUJO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO 

TERRENGUI POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/07/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000843-24.2018.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 148 de 730



Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Intime-se a parte Exequente para que apresente nos autos bens 

passíveis de execução da parte Executada, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requeira o que de direito, já que a decisão de ID 28419971 considerou 

válida a intimação para cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de 

extinção por abandono. De São José do Rio Claro, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISHTIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Prov. 17/2020)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006658-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON GREISO DE SOUZA OAB - MT27428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELISTA DIAS & DIAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006658-65.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: EVANGELISTA DIAS & DIAS LTDA Vistos, 

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da tentativa de 

composição extra autos com a parte demandada, conforme determinado 

na audiência de conciliação (id. n°29298723), no prazo de 05(cinco) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos para 

deliberações. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BARBOSA SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ROSSETO VANDERLEI (REQUERIDO)

OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000045-92.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DANIELA BARBOSA SCHUTZ 

REQUERIDO: JULIANA ROSSETO VANDERLEI, OFICINA DOS VIDROS 

LTDA - EPP Vistos, Designe-se audiência de conciliação com as 

providências de praxe. Intime-se a parte requerida JULIANA ROSSETO 

VANDERLEI, bem como cite-se e intime-se a parte requerida OFICINA DOS 

VIDROS LTDA – EPP (Nome Fantasia – VIDRAÇARIA IMPÉRIO) na pessoa 

de seu sócio LUCAS EDUARDO ALMEIDA ou qualquer representante legal 

que esteja no local, para que compareçam à audiência de tentativa de 

conciliação, ocasião em que os requeridos poderão contestar a presente 

ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, 

ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada 

até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso os demandados não compareçam à audiência, 

ser-lhe-ão decretados a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados na inicial. Ressalto que a requerida JULIANA ROSSETO 

VANDERLEI encontra citada, conforme se verifica do Aviso de 

Recebimento (id. n°29502263). Serve a presente de MANDADO de citação 

e intimação, a ser cumprido nos seguintes endereços: RUA 

RONDONÓPOLIS, N°231, ENDEREÇO COMERCIAL, CENTRO, PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, intimação da requerida JULIANA ROSSETO VANDERLEI e 

no endereço RUA OLIVÉRIO PORTA, N°1.014, PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

citação e intimação da parte requerida OFICINA DOS VIDROS LTDA- EPP 

(NOME FANTASIA – VIDRAÇARIA IMPÉRIO). Primavera do Leste/MT, 15 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011952-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011952-81.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS LOPES Vistos, Defiro o 

pedido retro (id. n°28872242). Intime-se a parte exequente BANCO 

BRADESCO S.A para, no prazo de 05(cinco) dias, juntar demonstrativo 

atualizado e discriminado do crédito exequendo. Após a juntada, 

expeça-se certidão de crédito e dívida na forma pleiteada e arquive-se. 

Decorrido o prazo se manifestação, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000457-91.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ RENATO PEREIRA 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Indefiro o pedido de 

julgamento antecipado da lide, posto que este Juízo entende pertinente a 

realização de audiência de instrução e julgamento para o presente caso. 

Cumpra a Secretaria a determinação de Id 19837147, designando 

audiência para a data mais próxima possível. Intime-se e cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000402-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo Vossa Senhoria a retirar o medicamento, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is) pertinente(s), no prazo de até 10 (dez) 

dias, após a aquisição do produto, na conformidade da decisão lançada 
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sob n. 31238840. Primavera do Leste-MT, 15/04/2020. Neide Vaz 

Domingues Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000402-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000402-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ZULMARA DA SILVA 

DE CAMARGO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Tendo em vista a manifestação do requerido acerca da impossibilidade de 

fornecer os medicamentos para autora e que já há bloqueio efetuado nos 

autos para assegurar a aquisição das medicações, DETERMINO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO VALOR R$ 400,80 

(quatrocentos reais e oitenta centavos), conforme orçamento de ID 

24622333 e petição de Id 31110516, para aquisição de 02 caixas do 

medicamento Jardiance 25 mg e 02 caixas do medicamento Glimepirida 4 

mg, em favor do menor fornecedor, conforme indicado pela parte a 

requerente MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a retirar o medicamento, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is) pertinente(s), no prazo de até 10 

(dez) dias, após a aquisição do produto. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007738-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007738-98.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE LUIZ GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da determinação judicial, 

entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas, conforme 

requerido pela parte autora em Id. 30706529. Além disso, trata-se de 

pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também tem 

incumbência constitucional expressa para a defesa dos direitos individuais 

e coletivos, presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos 

princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder 

Público, razão pela qual acolho a justificativa para não apresentação de 

três orçamentos. Assim, defiro o sequestro de numerário em face do 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 16.530,00 (dezesseis mil e 

quinhentos e trinta reais) para custear a realização do PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO ARTROSCÓPICO DO MANGUITO ROTADOR, para a parte 

requerente JOSÉ LUIZ GONÇALVES. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via BacenJud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se o alvará em favor do fornecedor, conforme 

apontado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

agendar a cirurgia, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), 

no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização. Com a juntada da nota 

fiscal, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000087-15.2018.8.11.0037. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU Vistos, Defiro o 

pedido de Id. 28872254. Expeça-se certidão de crédito e dívida em favor 

do exequente. Cumpra-se. Após, arquive-se. Primavera do Leste/MT, 14 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010706-21.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SUBTIL ARAUJO (REQUERIDO)

DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0014924A (ADVOGADO(A))

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010706-21.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: MAURICIO SUBTIL ARAUJO, DANIEL DE OLIVEIRA Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo. Concedo o benefício da 

gratuidade de justiça. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente DANIEL DE OLIVEIRA, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE APENAS O RECORRIDO MAURICIO SUBTIL 

ARAUJO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS, POSTO QUE JÁ 

FORAM JUNTADAS AS CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO LUIZ CARLOS 

DE SOUZA. Juntadas ambas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007740-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007740-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ISRAEL NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 
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Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA PRIMAVERA LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001053-41.2019.8.11.0037. INTERESSADO: OTICA PRIMAVERA LTDA - 

EPP REQUERIDO: MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS Vistos, 

Compulsando os autos, observa-se que não foi possível a localização da 

parte demandada, motivo pelo qual a parte autora postulou pela citação 

por Edital da requerida. É pacífico o entendimento de que a modalidade 

editalícia é incabível em sede de Juizados Especiais Cíveis, conforme 

preleciona o art. 18, §2º da Lei 9099/95, sendo que a vedação justifica-se 

nos princípios que norteiam os juizados, quais sejam: celeridade, economia 

processual, simplicidade e informalidade. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

citação da reclamada por meio de Edital. Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe endereço atualizado da executada, 

sob pena de extinção. Primavera do Leste - MT, 14 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ MACHADO OAB - RS59760 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004946-11.2017.8.11.0037. TESTEMUNHA: DINTEC SISTEMAS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME TESTEMUNHA: BIAZI TELECOMUNICACOES 

LTDA - EPP Vistos, O recurso inominado é deserto. O prazo para recorrer 

é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência 

da sentença, e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 

9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: 

“Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. In 

casu, o recurso inominado foi interposto em 11/11/2019 (ID. n° 26007489) 

e até a presente data (14/04/2020) não foi anexado aos autos o preparo 

do recurso, sendo que a parte recorrente não é beneficiária da justiça 

gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO DESERTO, NEGANDO 

SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta em julgado e não havendo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos. Primavera do Leste-MT, 

14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000902-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE AMARAL JOFA 82860971149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT18983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAILINE MONARA BARROS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000902-80.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CELIANE AMARAL JOFA 

82860971149 EXECUTADO: THAILINE MONARA BARROS DE OLIVEIRA 

Vistos, Verifico que já foi expedido alvará de nº 603130-7/2020 do valor 

bloqueado na decisão de id nº 13731262, em favor da advogada da 

exequente. Posto isso, DEFIRO a penhora da Motoneta Placa KAE-1241, 

Ano Fabricação 2006, Ano Modelo 2007, Chassi 9C2JA04207R015197, 

Marca/Modelo HONDA/BIZ 125ES. EXPEÇA-SE mandado de constatação, 

penhora e avaliação, a ser cumprido na residência da executada, 

objetivando-se saber se o veículo está em posse dele e, em caso 

negativo, se existe algum outro veículo em posse e poder da parte 

devedora, para garantia do débito exequendo. Sendo o caso, deverá o 

Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação do veículo mencionado 

ou de outro veículo porventura encontrado, nomeando o exequente como 

fiel depositário do bem e procedendo-se a remoção do veículo. Expeça-se 

o necessário Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003609-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003609-84.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA Vistos, Defiro o pedido de 

Id. 28870887. Expeça-se certidão de crédito e dívida em favor do 

exequente. Cumpra-se. Após, arquive-se. Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005116-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANADABLO CARVALHO HORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005116-12.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANADABLO CARVALHO 

HORA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de novo pedido de tutela satisfativa, 

complementar à(s) tutela(s) antecipada(s) já deferida(s) neste feito. O 

panorama fático-jurídico delineado neste processo, o relatório médico 

subscrito pelo Dr. Elmer Bruno Silva Salviano, CRM/RS 44758, 

oftalmologista, bem como o Protocolo de Entrada datado de 20/03/2020 e o 

Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial 

comprovam a necessidade da realização da cirurgia de VITRECTOMIA 

ASSOCIADA A IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO 

ESQUERDO. O NAT apresentou seu Parecer Técnico nº 0431/2020 com as 

seguintes conclusões: a) Quanto à doença alegada: há nos autos relatório 

médico que comprova o agravo alegado; b) Quanto à necessidade do 

procedimento solicitado: o tratamento proposto é o indicado para o caso; a 

cirurgia de Vitrectomia encontra -se codificado pelo Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS 

(Tabela SIGTAP) sob o número 04.05.03.014-2 (Vitrectomia posterior) c) 

Quanto à urgência do procedimento :Não há caracterização de urgência 

após a análise dos documentos acostados nos autos quanto a essa nova 

cirurgia solicitada. O pleito deve ser atendido com muita brevidade. d) 

Quanto à assegurabilidade pelo SUS: Todos os procedimentos pleiteados 

são cobertos pela tabela SIGTAP/SUS e de agendamento via SISREGIII no 

Hospital Universitário Júlio Muller, o qual o paciente deverá ser agendado e 

regulado dentro das normativas do SUS. (Destaquei) No que tange ao 

dano potencial, está delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite 

processual e pela gravidade da doença. No mais, protelar os 

procedimentos requeridos, implicaria, em última análise, em desperdício de 

recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de repetição dos já 

realizados. Por fim, a soma do(s) procedimento(s) já realizado(s, a priori, 

não ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

mantendo-se o processo inserto, por ora, no âmbito da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos 

fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de 

mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, para cominar 

ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências para 

disponibilizar a ANADABLO CARVALHO HORA (qualificado(a) nos autos 

do processo), no prazo de 10 (dez) dias, cirurgia de VITRECTOMIA 

ASSOCIADA A IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO 

ESQUERDO, sob pena de sequestro de numerário para satisfação pelo 

setor privado (art. 297 do CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, 

indicar data próxima para cumprimento desta decisão. INTIMEM-SE os 

gestores do SUS, na pessoa dos respectivos Secretários de Saúde (no 

âmbito estadual, por carta precatória, e no municipal, por meio dos 

endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária), para 

cumprimento da tutela de urgência complementar ora deferida. Evidenciada 

a necessidade de bloqueio do erário para cumprir a obrigação; tendo em 

vista a situação relatada neste feito; aliada à praxe da Fazenda Pública em 

não cumprir as determinações judiciais, concernentes aos serviços de 

saúde, verificada neste e em tantos outros processos, sentenciados e em 

trâmite neste Juizado Especial da Fazenda Pública; bem com tendo em 

vista o Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, os princípios que devem 

nortear a aquisição de produtos e/ou serviços às expensas da 

Administração Pública; consigno, desde já, que a parte autora deverá 

juntar,  pelo menos, 3 ( t rês) orçamentos,  ou just i f icar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) 

dias, após o término do prazo conferido aos réus, se ainda não o fez. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001317-24.2020.8.11.0037. AUTOR: BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS 

REU: VIVO S.A. Vistos, Pretende a parte requerente a citação/intimação 

da parte requerida através da comunicação eletrônica via PJe, em atenção 

às medidas preventivas à propagação do COVID19. Pois bem. Ressalto 

que é perfeitamente cabível no processo digital, a citação, intimação e 

notificações, inclusive da Fazenda Pública, por meio eletrônico, conforme 

dispõe o artigo 246, inciso V, §1º, do Código de Processo Civil, bem como 

o artigo 9º, §1º, da Lei nº11.419/06, que regula o processo eletrônico. 

Considerando que a parte requerida não se trata de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte e tendo em vista que é obrigada a manter 

cadastro nos sistemas em autos eletrônicos, DEFIRO a citação e intimação 

na forma pleiteada, por meio eletrônico via PJe e DJe, desde que a parte 

reclamada esteja cadastrada no sistema para receber citações e 

intimações, visto que, infelizmente, apesar da previsão legal, ainda não é 

coercitivo o cadastramento, mas como magistrado anseio por essa 

obrigatoriedade, e mesmo por substituição ao demandado em massa, para 

cadastro de ofício pela Justiça, a bem do bom andamento do serviço 

público. Mantenho, concomitantemente, a citação e intimação encaminhada 

pelo correio no evento n°30514758. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011293-77.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011293-77.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: CLEUSA VICENTE EXECUTADO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Verifica-se que os presentes autos 

estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a parte executada 

está em recuperação judicial. A parte executada devidamente intimada não 

impugnou o cumprimento de sentença. O fato gerador do evento danoso é 

que determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 
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determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito atualizada em favor da parte exequente, a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO 

JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DA PARTE EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste/ MT, 15 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000934-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINA GROLLA ESPOZETTI DA SILVA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000934-17.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTINA GROLLA ESPOZETTI 

DA SILVA CHAGAS EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em conta bancária da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Abro prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001075-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISLAYNE NUNES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001075-36.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADA: 

PRISLAYNE NUNES DA ROCHA Vistos, Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em conta 

bancária da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e 

INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. Abro 

prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010406-59.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI FRIZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERI PAULO ZANETTE OAB - MT0010310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FILGUEIRA SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010406-59.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ERNANI FRIZON EXECUTADO: 

CLEITON FILGUEIRA SALES Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line 

via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Abro prazo de 10 (dez) 

dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005575-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005575-82.2017.8.11.0037.  EXEQUENTE: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA EXECUTADO: 

JEFFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em conta 

bancária da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e 

INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. Abro 

prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003038-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO FELIPE DAS CHAGAS DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003038-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA EXECUTADO: ITALO 

FELIPE DAS CHAGAS DOS REIS Vistos, Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e 

INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. Abro 

prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010999-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RODRIGO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010999-20.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CLEBER RODRIGO DA SILVA Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em conta 

bancária da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e 

INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. Abro 

prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007470-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TOTTI TROJAN (EXEQUENTE)

CAROLINA TOTTI BETTINI (EXEQUENTE)

CALQUIOLE TOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DE JESUS MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007470-10.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: CAMILA TOTTI TROJAN, 

CAROLINA TOTTI BETTINI, CALQUIOLE TOTTI EXECUTADO: AMARILDO DE 

JESUS MARTINS Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC e constatei que 

houve sucesso parcial no bloqueio eletrônico, cujo valor transferi para a 

conta judicial única do Tribunal de Justiça nesta data, conforme 

comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da 

penhora para, querendo, oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, 

CPC). Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, que 

restaram negativas, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 

10 (dez) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste-MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000659-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA CUNHA SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000659-39.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: LEANDRO DA CUNHA SALES DE 

OLIVEIRA Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois 

não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Abro prazo de 10 (dez) 

dias para a parte exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001981-55.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001981-55.2020.8.11.0037. AUTOR: MARIA DE FATIMA TORRES DA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, Trata-se de 
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Ação Cominatória de obrigação de fazer proposta por MARIA DE FÁTIMA 

TORRES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT, ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o requerido adote 

as providências necessárias para o fornecimento do medicamento 

ENOXOPARINA (CUTENOX) 40mg. Dos fatos. A parte autora relata na 

petição inicial que é portadora de Lupus Sistêmico e Síndrome 

Antifosfolípide e que se encontra gestante, e ainda que devido ao fato de 

ser portadora das enfermidades, sua gravidez é de alto risco tanto para a 

requerente quanto para o feto. Aduz que, em consequência das suas 

patologias, necessita fazer o uso do medicamento ENOXOPARINA 

(CUTENOX) 40mg, uma vez que a não utilização pode acarretar a morte 

materna e fetal. Ressalta que o medicamento possui um alto custo, e não 

pode ser arcado pela requerente. O Núcleo de Apoio Técnico foi ouvido 

através do Parecer Técnico Farmacêutico nº 0318/2020 (Id 31257071) É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo relatório médico e pelo receituário médico subscritos pelo Dr Nilo 

Amâncio da Costa, CRM/MT 5192, os quais apontam a necessidade do uso 

do medicamento, não podendo ser substituído. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo 

teor da declaração do médico e pela gravidade da doença, bem como pelo 

tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável à requerente/substituída, esta já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no 

que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência, de natureza 

satisfativa, para cominar ao requerido a obrigação de: dispensar a MARIA 

DE FÁTIMA TORRES DA SILVA (qualificada na petição inicial) o 

medicamento ENOXOPARINA (CUTENOX) 40mg, no prazo de 05 (cinco) 

dias, de acordo com indicação médica, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido na petição 

inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa médica e não 

seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) 

ou, no mesmo prazo, indique data próxima para sua realização. Fixo prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 321 do CPC). Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedente jurisprudencial, a seguir transcrito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A 

PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É 

dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de 

fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca 

e decorre de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da 

República. 3. Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente 

público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por 

se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo 

provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer 

fica limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O requerido fica advertido que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005143-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

VANESSA BIDO MERETI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005143-29.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JEAN PAULO DE OLIVEIRA, 
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VANESSA BIDO MERETI DE OLIVEIRA EXECUTADO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Ressalto que este juízo já promoveu buscas no Sistema RENAJUD, 

conforme evento n°20522749, no entanto, a pesquisa não retornou 

resultados. Deixei de proceder a pesquisa on line de bens da parte 

executada pessoa jurídica, via INFOJUD, uma vez que a pessoa jurídica 

não apresenta declaração de bens individualizados à Receita Federal. A 

declaração da pessoa jurídica contém apenas a indicação contábil dos 

ativos e passivos indicados na ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer 

descrição ou discriminação de bens. A medida, portanto, mostra-se inócua 

e, portanto, contrária ao disposto no ART. 6.º do CPC. INDEFIRO a 

expedição de ofício junto às Operadoras de Cartão de Crédito, uma vez 

que as parte exequentes não trouxeram de forma pormenorizada o 

endereço de cada operadora, pois compete ao credor a realização desta 

diligência, não podendo a atribuição ser transferida ao Poder Judiciário. 

Abro prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001213-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AURELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVA & AURELIO DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001213-37.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RICARDO AURELIO DE 

SOUZA, SILVA & AURELIO DE SOUZA LTDA - ME REQUERIDO: 

CONSORCIO ENGETUC Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em conta bancária da 

parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD visando a localização de 

bens em nome da parte devedora. Deixei de proceder a pesquisa on line 

de bens da executada pessoa jurídica, via INFOJUD, uma vez que a 

pessoa jurídica não apresenta declaração de bens individualizados à 

Receita Federal. A declaração da pessoa jurídica contém apenas a 

indicação contábil dos ativos e passivos indicados na ficha “Balanço 

Patrimonial” sem qualquer descrição ou discriminação de bens. A medida, 

portanto, mostra-se inócua e, portanto, contrária ao disposto no ART. 6.º 

do CPC. Abro prazo de 10 (dez) dias para a parte exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004627-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA CELI NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004627-43.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VITRALLE VIDROS E 

ALUMINIOS LTDA - ME EXECUTADO: MARA CELI NEVES VISTOS. Trata-se 

de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Procedi a penhora eletrônica no Sistema 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta 

posterior ao Sistema Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na 

tentativa de penhora eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a 

conta judicial única do Tribunal de Justiça nesta data, conforme 

comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da 

penhora para, querendo, oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, 

CPC). Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Quanto ao pedido de penhora e avaliação 

de bens da residência da executada para o pagamento da dívida, a Lei 

8009/90, em seu art. 1º e parágrafo único, estabelece a impenhorabilidade 

do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar e, dos 

móveis que guarnecem a casa. Essa garantia abrange não somente os 

bens considerados essenciais à habitualidade, mas também, aqueles 

usualmente mantidos em um lar comum ou necessários à vida familiar, em 

consonância com o objetivo maior da Lei 8.009/90, que visa garantir a 

dignidade da pessoa humana. Isto posto, INDEFIRO a penhora dos bens 

que guarnecem a residência da parte executada, porque impenhoráveis. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 15 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004620-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA CELI NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004620-51.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VITRALLE VIDROS E 

ALUMINIOS LTDA - ME EXECUTADO: MARA CELI NEVES Vistos. Trata-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que, intimada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não há respostas positivas, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Na mesma oportunidade procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando à localização de bens em nome da parte 

devedora, conforme extratos que seguem. Quanto ao pedido de penhora e 

avaliação de bens da residência da executada para o pagamento da 

dívida, a Lei 8009/90, em seu art. 1º e parágrafo único, estabelece a 

impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade 

familiar e, dos móveis que guarnecem a casa. Essa garantia abrange não 

somente os bens considerados essenciais à habitualidade, mas também, 

aqueles usualmente mantidos em um lar comum ou necessários à vida 

familiar, em consonância com o objetivo maior da Lei 8.009/90, que visa 

garantir a dignidade da pessoa humana. Isto posto, INDEFIRO a penhora 

dos bens que guarnecem a residência da parte executada, porque 

impenhoráveis. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o 

exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-63.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO DE SOUZA CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8010742-63.2014.811.0037 Exequente: WAGNER AUGUSTO BUSS 

Executada: SAULO DE SOUZA CAETANO PROJETO DE SENTENÇA 

(Embargos à Execução) Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentado por SAULO DE SOUZA 

CAETANO, o qual alega excesso de execução (ID. 3527948). Impugnado 

os embargos no Id. 3527981, vieram os autos conclusos. É a síntese 

necessária. Passo à análise das alegações. Excesso de Execução. 

Inicialmente, a parte Executada (ora Embargante) esclarece que em 

setembro/2012 realizou um acordo com o Exequente quanto ao pagamento 

dos honorários advocatícios, acordo este representado por um novo 

contrato, que é objeto de execução neste processo. Relata, que já pagou 

o valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais), fazendo juntar 

comprovantes de pagamento (Id. 3527948). O recebimento desse valor foi 

confirmado pelo Exequente em sua impugnação, razão pela qual não há 

controvérsia nesse ponto. A divergência se insurge quanto ao pagamento 

do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) efetuado em 14/12/2011, o qual, 

segundo o Embargante, deve ser abatido do montante cobrado, pois 

relacionado à mesma prestação de serviço, embora pago antes do 

acordo/novo contrato (Id.3527063) A parte Exequente, por seu turno, 

alega que o valor não pode ser abatido do montante sob execução, 

porque está relacionado ao contrato anterior, sendo que foi feito novo 

contrato com novas obrigações. Pois bem. Com relação à essa 

divergência, verifico que o “novo” contrato entabulado entre as partes tem 

como objeto a mesma prestação de serviços advocatícios que o primeiro, 

qual seja: “ajuizar ação revisional”. Em verdade, tem em sua essência, 

natureza de acordo extrajudicial, pois, pelo que se extrai dos fatos 

narrados, a intenção das partes era de resolver as pendências 

estipulando uma nova forma de cumprimento da obrigação inadimplida. Nos 

termos da pactuação pretérita, com o inadimplemento da primeira 

obrigação, abatendo-se o valor pago de R$ 1.000,00 (mil reais), teria 

remanescido o saldo devedor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

os quais ainda seriam acrescidos de multa contratual, juros e correção 

monetária. Com o novo contrato (acordo), a nova obrigação se resumiu ao 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ou seja, implicitamente, foi 

descontado o valor pago pelo Embargante na época do primeiro contrato, 

e ainda que assim não fosse, é mais vantajoso o novo contrato, pois o 

saldo devedor do antigo, acrescido de todos os encargos, ultrapassaria o 

valor da nova obrigação. Em resumo, entendo que o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) já teria sido abatido no valor do débito quando da constituição 

do novo contrato, o qual se revela como típica novação em relação ao 

saldo remanescente apenas, sendo que, no caso concreto, se mostrou 

até mais favorável ao Embargante. Por isso, esse valor não deve ser 

computado no saldo em execução. Ainda, a parte Embargante alega que a 

multa de 50% cobrada sobre o valor da obrigação se mostra 

manifestamente excessiva e desproporcional, o que, nesse quesito, lhe 

dou razão. Na hipótese, restou incontroverso o pagamento de parte do 

valor executado, circunstância que já autorizaria a redução equitativa da 

cláusula penal pelo magistrado. Apesar disso, a cobrança do percentual 

de 50%, no caso concreto, revela-se desproporcional e excessiva pela 

natureza do negócio. A cláusula penal, portanto, deve ser reduzida 

equitativamente pelo magistrado, nos termos do art. 413, do Código Civil: A 

penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação 

principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 

manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do 

negócio. Desta feita, reduzo o percentual para 30%, conforme sugerido 

pela parte Embargante em sua petição, por entender mais razoável e 

proporcional. Petições nos Autos. Na petição Id. 3528098, a parte 

Embargante informou que a parte Exequente havia levantado o valor de R$ 

340,00 (trezentos e quarenta reais) nos autos da ação revisional, pelo que 

pleiteou o abatimento no valor da execução, bem como comprova o 

depósito judicial neste processo do valor de R$ 346,25 (trezentos e 

quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos). No que tange ao pedido 

de abatimento do suposto valor levantado judicialmente pelo Exequente, 

indefiro-o, por ter ocorrido antes da novação. Porém, o valor depositado 

judicialmente pelo Executado, conforme comprovante anexado, deverá ser 

abatido do saldo em execução. Por fim, com relação à petição Id. 

11654694, indefiro pedidos de multa e litigância de má-fé, pois não está 

evidente nos autos comportamento doloso da parte Exequente, sendo que 

também indefiro o pedido de restituição, por ser inoportuno no momento, 

ante a necessidade de se adequar os cálculos. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I e art. 920, inciso II, do Código de 

Processo Civil c/c. art. 53, da Lei n° 9099/1995, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos embargos à execução, para o fim de reconhecer o excesso 

da execução e, em consequência, DETERMINAR: a) Que seja abatido do 

valor estipulado na obrigação contratual executada, os montantes de R$ 

R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) e R$ 346,25 (trezentos e 

quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos); b) Que o saldo 

remanescente de R$ 1.173,75 (mil cento e setenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) seja acrescido de multa contratual no percentual de 30%, 

bem como correção monetária pelo índice IGP-M/FGV ou outro índice que o 

substitua e juros de 2% a.m., apurados a partir de 22/09/2012, de acordo 

com o pactuado no contrato. Intime-se a parte Exequente para apresentar 

novos cálculos devidamente atualizados, atentando-se para as 

adequações determinadas nesta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/1995. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HCOSTA ADVOCACIA E COBRANÇAS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8010449-25.2016.811.0037 Reclamante: WILKINSON RODRIGUES DOS 

PASSOS Reclamada: HCOSTA ADVOCACIA E COBRANÇAS e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Breve síntese processual. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c. 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS em desfavor do HCOSTA 

ADVOCACIA E COBRANÇAS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A (Id. 3604900). Foi concedida antecipação de tutela, determinando-se 

que o banco Reclamado exclua o registro de alienação fiduciária junto ao 

Detran no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Id. 3604982. 

Audiência de conciliação restou inexitosa, sendo pleiteada decretação de 

revelia em relação à reclamada HCosta Advocacia, ante a ausência de 

preposto para o ato (Id. 3605055). As partes Reclamadas apresentaram 

suas contestações nos Ids. 3605072 e 3605139, respectivamente. Não foi 

apresentada impugnação, sendo efetuado novo pedido de liberação de 

gravame (Id. 4701825) e posteriormente informado a baixa tardia da 

restrição, pelo que foi pugnada aplicação da multa já fixada (Id. 579610). 

Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 
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355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da 

Prova. Diante da alegação de suposta cobrança indevida e manutenção 

ilegal de gravame, torna-se necessária inversão do ônus da prova em 

favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Preliminar. Conforme narrado, foi pleiteada 

decretação da revelia em relação à reclamada HCosta Advocacia, pela 

ausência de preposto da audiência de conciliação, estando apenas 

presente o advogado. No entanto, verifico que o Sr. Ronaldo, embora 

qualificado como advogado no termo da audiência, possuía poderes de 

preposto para representar a reclamada, conforme carta anexada no Id. 

3605043. Ademais, não existem indícios de que ele estava exercendo na 

audiência duplo papel, pois não assinou o termo como preposto e 

advogado, o que seria vedado. Assim, indefiro este pedido. A parte 

Reclamada HCosta alega como preliminar sua ilegitimidade passiva, 

argumentando que o objeto da ação é o negócio jurídico realizado entre a 

Reclamante e a segunda Reclamada Bradesco. Que com relação às 

cobranças, teria agido de acordo com as informações passadas pela 

segunda reclamada. Todavia, a princípio, entendo que a empresa de 

cobrança é parte legítima para figurar no polo passivo, pois foi alegada a 

prática de cobrança indevida realizada por ela. Por essa razão, também 

afasto essa preliminar. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante 

pleiteia, em suma, a condenação da Reclamada Bradesco à obrigação de 

excluir o gravame junto ao Detran, bem como indenização por danos 

morais decorrentes da não exclusão do gravame e da cobrança indevida 

praticada pela reclamada HCosta. Argumenta, que depositou nos autos da 

ação de busca e apreensão (Cód. 154181) o valor integral do 

financiamento (parcelas vencidas e vincendas), sendo reconhecida a 

purgação da mora e restituição do veículo, porém a segunda Reclamada 

Bradesco manteve o gravame do veículo e a primeira reclamada HCosta 

continuou a efetuar cobranças por telefone e e-mail. Em sua defesa, a 

Reclamada HCosta aduz que atua apenas como mandatária da segunda 

Reclamada Bradesco, pelo que não teria responsabilidade pelo ocorrido. 

Ademais, não foi comprovado dano e conduta abusiva por sua parte. A 

segunda Reclamada, Banco Bradesco, defende que não ocorreu ato ilícito, 

pois a discussão do objeto desta ação devia ser nos autos da busca e 

apreensão. Ainda, afirma que não teria ocorrido o levantamento dos 

valores depositados judicialmente, razão pela qual não se efetivou a baixa 

no gravame. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a decisão judicial 

proferida nos autos da ação de busca e apreensão reconheceu a 

purgação da mora e somente determinou a restituição do veículo. Nesse 

ponto, imperioso esclarecer que o depósito em juízo tem o condão de 

afastar a mora e seus efeitos decorrentes, como a busca e apreensão. 

No entanto, entendo que não é suficiente para dar quitação ao contrato, 

pois ainda pendente de julgamento a ação judicial em que se discutia a 

mora, sendo que sequer foi levantado o dinheiro pela empresa Reclamada. 

A baixa do gravame, como sabido, ocorre após a quitação integral do 

contrato de financiamento, mediante solicitação da instituição financeira 

junto ao Detran, exigindo-se, ainda, que as obrigações tributárias e 

administrativas como IPVA, licenciamento e multas estejam pagas para 

emissão do CRLV. Ocorre, que o contrato ainda não estava quitado, pois 

pendente de julgamento a ação de busca e apreensão e não levantada a 

quantia pela empresa Reclamada Bradesco. Ademais, constato que o 

veículo existia pendências de multas e licenciamentos, razão pela qual não 

seria possível emitir o CRLV ainda que solicitado a baixa, circunstâncias 

que descaracterizam a ocorrência de dano. Além disso, não foi 

cabalmente comprovado dano por suposta cobrança indevida, nem 

comprovada conduta ilegal da reclamada HCosta, pois anexado apenas 

um e-mail enviado por ela, sem outros documentos que atestassem a 

prática reiterada e o dissabor provocado. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

afastamento das preliminares alegadas, assim como pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos autorais, pelo que revogo a decisão liminar. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000024-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J F MARQUES RODRIGUES SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANY MARCELY ROSA JACO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

SENTENÇA Autos n.: 1000024-58.2016.8.11.0037 Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, tenho por 

válida a intimação da Executada no endereço: Rua Pedro Bueno Sampaio, 

115, Vila João Romão, Sorocaba – SP, Cep 18022-051, ID 26085617 já que 

o endereço é o mesmo de ID 16316124, em que foi citada da presente 

ação, em sua fase de conhecimento, sendo dever da parte a atualização 

do mesmo nos autos, nos termos do artigo Art. 19, parágrafo segundo da 

Lei 9.099/95: As intimações serão feitas na forma prevista para citação, 

ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.(...) § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Dessa forma, 

quanto aos valores parcialmente bloqueados no ID 25168752, determino 

seja levantado pela parte Exequente, considerando o decurso de prazo da 

parte Executada para impugnação, conforme se denota da certidão em 

31/10/2019. No mais, inexistindo informações acerca de bens passíveis de 

penhora da parte executada, mormente porque as pesquisas, Renajud e 

Infojud resultaram frustradas e BacenJud parcial e o decurso de prazo de 

intimação da parte executada para pagamento do débito ou nomeação de 

bens à penhora resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do 

feito sem resolução do mérito. Além disso, a parte Exequente deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de bens passíveis de 

penhora, conforme movimentação PJE em 13/02/2020, acerca da decisão 

proferida no ID 25168749. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, no termos do 

Enunciado n. 75 e 76 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012267-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENARDI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012267-12.2016.8.11.0037. REQUERENTE: DENARDI ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre DENARDI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - 

ME e TELEFÔNICA BRASIL S.A, noticiado nos autos em ID. n° 31069218. 

Em consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com 

o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a 

expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o pagamento mediante 

depósito na conta informada pelo reclamante. Publicado e registrado no 
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Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004008-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSEMAR JOSE GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004008-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOEL CARDOSO DE SOUZA 

EXECUTADO: GELSEMAR JOSE GOMES Vistos, Trata-se de cumprimento 

de sentença. Conforme de verifica dos autos, a parte exequente vem 

recebendo mensalmente a quantia de R$550,00(quinhentos e cinquenta 

reais), em 40(quarenta) parcelas a título de penhora/acordo na folha de 

pagamento do servidor/executado GELSEMAR JOSE GOMES, até a 

satisfação do crédito exequendo. Logo, descabe a suspensão do feito no 

sistema dos Juizados Especiais Cíveis, até o pagamento integral da dívida, 

porquanto, vai de encontro aos princípios da celeridade e da economia 

processual, que informam a Lei n°9.099/95. Desta forma, a extinção da 

presente execução e o seu consequente arquivamento, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determino a baixa e o 

arquivamento do presente feito, podendo ser reativado, sem ônus ao 

exequente, desde que forneça os subsídios necessários para o 

prosseguimento da execução. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 239594 Nr: 739-78.2020.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIANY VILAS BOAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20883/O

 Ademais, há que se considerar a quantidade expressiva de entorpecente 

apreendido, no caso, 07,4kg (sete quilos e quatrocentos gramas) de 

cocaína sendo transportada pela investigada com destinado à cidade de 

Fortaleza/CE aliado ao fato de que desde a decretação da sua prisão 

preventiva em 17/02/2020 (fls. 31/32) até hoje não houve alteração dos 

fatos capaz de sugerir a revogação da prisão cautelar e/ou substituição 

pela domiciliar.Por estes argumentos, nesse momento, indefiro a pretensão 

formulada pela defesa em favor de Thaiany Vilas Boas de Arruda.Na 

sequência, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 42.Intimem-se e 

cumpra.Primavera do Leste, 13 de abril de 2020. ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA TEDEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de JUNHO 

de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004605-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004605-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006265-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 09:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 
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interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006265-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 09:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004721-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004721-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005139-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO OAB - PR70166 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MATTOS DA COSTA RANCIARO OAB - PR25008 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005139-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO OAB - PR70166 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MATTOS DA COSTA RANCIARO OAB - PR25008 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007377-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR MARIA CORREA (REU)

ANILTON MORAIS BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA OAB - RO7824 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO os requeridos para manifestarem-se nos autos acerca do Laudo 

pericial juntados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 477 §1º 

do CPC). Sorriso, 15/04/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001827-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FREGONESI DUTRA GARCIA OAB - SP178591 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte autora juntou aos autos apenas a guia de diligência 

do oficial de justiça, motivo pelo qual impulsiono os autos para intima-la a 

recolher a guia de custas de carta precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 160 de 730



Processo Número: 1006705-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. F. (REQUERIDO)

D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Retificação Retifico a certidão retro lançada, para 

constar que será feita a coleta do exame de DNA na Central de 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Sorriso, onde o servidor 

responsável está atualmente lotado. SORRISO, 15 de abril de 2020. 

DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001809-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERREIRA TRINDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA FERREIRA TRINDADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN OAB - MT0009602A (ADVOGADO(A))

LIVIA GIMENEZ FERNANDES OAB - MT14382/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001809-46.2016.8.11.0040 Vistos etc. Sem delongas, em que 

pese à apresentação de impugnação em id. 30666501 e manifestação do 

Parquet de id. 30946685 verifica-se que o presente feito já fora 

sentenciado em id. 30643679. Desta feita, CERTIFIQUE a Secretaria da 

Vara quanto o trânsito em julgado da sentença. Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002244-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAMEDE STELLATO (ESPÓLIO)

ZEFERINA STELLATO (ESPÓLIO)

EDSON LUIZ STELLATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

KARLA ADRIANO RIBEIRO OAB - MT20722-O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ STELLATO OAB - 189.615.099-34 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002244-78.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008745-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008745-82.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS REU: MULTIMARCAS 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de conhecimento desta 

magistrada a distribuição de diversas ações em face da requerida 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e seu 

representante legal F. N. DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, sendo 

observado ainda que, em algumas demandas já fora realizada a tentativa 

de citação da segunda ré neste Município de Sorriso/MT, contudo, 

restaram infrutíferas em razão do encerramento das atividades da referida 

filial. Assim, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, DETERMINO que 

a parte seja citada no endereço de sua matriz, a ser informado pela parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias caso ainda não tenha indicado nos 

autos. Sem prejuízo, considerando a imprescindibilidade da realização da 

audiência preliminar prevista no art. 334 do CPC, em atenção à disposição 

constante no art. 2º, §4º da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que 

decretou o fechamento do fórum e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de Julho 

de 2020, às 13h30min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008733-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008733-68.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE MELLO REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de conhecimento desta 

magistrada a distribuição de diversas ações em face da requerida 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e seu 

representante legal F. N. DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, sendo 

observado ainda que, em algumas demandas já fora realizada a tentativa 

de citação da segunda ré neste Município de Sorriso/MT, contudo, 

restaram infrutíferas em razão do encerramento das atividades da referida 

filial. Assim, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, DETERMINO que 

a parte seja citada no endereço de sua matriz, a ser informado pela parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias caso ainda não tenha indicado nos 

autos. Sem prejuízo, considerando a imprescindibilidade da realização da 

audiência preliminar prevista no art. 334 do CPC, em atenção à disposição 

constante no art. 2º, §4º da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que 

decretou o fechamento do fórum e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de Julho 

de 2020, às 14h30min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008743-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008743-15.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de conhecimento desta 

magistrada a distribuição de diversas ações em face da requerida 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e seu 

representante legal F. N. DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, sendo 

observado ainda que, em algumas demandas já fora realizada a tentativa 

de citação da segunda ré neste Município de Sorriso/MT, contudo, 

restaram infrutíferas em razão do encerramento das atividades da referida 

filial. Assim, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, DETERMINO que 

a parte seja citada no endereço de sua matriz, a ser informado pela parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias caso ainda não tenha indicado nos 

autos. Sem prejuízo, considerando a imprescindibilidade da realização da 

audiência preliminar prevista no art. 334 do CPC, em atenção à disposição 

constante no art. 2º, §4º da Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que 

decretou o fechamento do fórum e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de Julho 

de 2020, às 14h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008748-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008748-37.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

AMANDA PEREIRA DOS SANTOS REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA Autos n. 1008748-37.2019.811.0040 Vistos etc. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que é de conhecimento desta magistrada a 

distribuição de diversas ações em face da requerida MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e seu representante legal F. N. 

DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, sendo observado ainda que, em 

algumas demandas já fora realizada a tentativa de citação da segunda ré 

neste Município de Sorriso/MT, contudo, restaram infrutíferas em razão do 

encerramento das atividades da referida filial. Assim, a fim de viabilizar o 

prosseguimento do feito, DETERMINO que a ré seja citada no endereço de 

sua matriz, a ser informado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias 

caso ainda não tenha indicado nos autos. Sem prejuízo, considerando a 

imprescindibilidade da realização da audiência preliminar prevista no art. 

334 do CPC, em atenção à disposição constante no art. 2º, §4º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que decretou o fechamento do fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27 de Julho de 2020, às 08h00min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003648-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YANA CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO ANTONIO POTRICH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003648-04.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

YANA CAMARGO DA SILVA REU: NEDIO ANTONIO POTRICH Vistos etc. 

Cuidam-se de embargos de declaração ofertados por NÉDIO ANTÔNIO 

POTRICH em face da decisão proferida em id. 24276662, alegando que a 
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mesma é contraditória em razão da extinção parcial do processo, quando 

o correto seria a extinção integral sem resolução de mérito, bem como 

aponta a omissão no tocante a fixação dos honorários sucumbenciais, 

além da ausência de fixação das questões controvertidas sobre as quais 

recairá a instrução probatória, id. 24647044. Instada a manifestar, a parte 

autora apresentou contrarrazões em id. 25046991. Logo após, o 

demandado manifestou-se nos autos em id. 25273857 pugnando pela 

declaração da preclusão ao direito da autora em produzir provas. Autora 

impugnou o pedido do réu em manifestação de id. 25466628. Vieram os 

autos conclusos. É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Pois bem. Inicialmente, convém 

examinar a existência de suposta contradição na decisão que extinguiu 

parcialmente sem resolução de mérito o presente feito apenas no que 

tange ao pedido de obrigação de fazer. Em análise detida aos autos 

verifica-se que, a despeito das alegações da parte ré, não houve 

contradição ao julgar parcialmente extinto o feito com relação a obrigação 

de fazer pleiteada pela autora, eis que a vedação legal prevista no art. 557 

do CPC apenas dispõe acerca da impossibilidade da propositura de ação 

de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória. Assim, 

extirpando-se dos autos referido pedido relativo ao domínio do imóvel, não 

há impedimentos ao prosseguimento da demanda possessória, consoante 

já exposto na decisão retro. Quanto a omissão no que tange a 

condenação da autora em honorários sucumbenciais, tenho ser pertinente 

o acolhimento do pedido formulado no bojo dos embargos apresentados, 

tendo em vista a extinção parcial sem mérito proferida nos autos. Nesse 

sentido inclusive é o Enunciado nº 5 do Conselho da Justiça Federal ao 

prever o seguinte: "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão 

parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o 

vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 

85 do CPC." Anoto, outrossim que, na hipótese em exame, os honorários 

sucumbenciais devidos ao patrono do requerido devem ser fixados com 

base no art. 85, §2º, do CPC, resguardada a proporcionalidade relativa a 

extinção parcial do feito. Assim, examinando os autos, revela-se equânime 

a condenação da autora na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o 

proveito econômico pretendido, qual seja o valor do imóvel objeto dos 

autos, avaliado em R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), 

consoante laudo colacionado aos autos pela própria autora em id. 

21172522. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU 

PROVIMENTO para FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR 

DO PATRONO DO REQUERIDO no percentual de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor do imóvel objeto dos autos, os quais restam suspensos ante 

a concessão do benefício de gratuidade de justiça à autora. Prosseguindo, 

quanto aos ajustes e esclarecimentos relativos a decisão saneadora, é o 

que dispõe o §1º do art. 357 do CPC: § 1º Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Sob esta 

ótica, voltando os olhos a decisão saneadora proferida, assiste razão a 

embargante/requerida quanto a ausência da fixação dos pontos 

controvertidos, razão pela qual passo a delimitá-los: I) a posse exercida 

pela autora sobre o imóvel objeto dos autos e sua natureza; II) ocorrência 

do esbulho praticado pelo réu II) configuração de dano moral indenizável. 

Diante dos esclarecimentos e ajustes necessários, ressai que a decisão 

saneadora se torna estável a partir deste momento, de modo que não 

houve a preclusão do direito da autora em produzir provas nos autos. 

Além disso, oportuno salientar ainda que a decisão retro apenas 

determinou a intimação das partes para manifestar acerca das provas que 

pretendem produzir, sendo que a autora em sede de exordial já havia 

indicado expressamente o interesse na realização de prova testemunhal e 

depoimento pessoal. Assim, não há que se falar em preclusão do direito a 

produção de prova, mesmo porque ainda não havia sido fixado prazo para 

apresentação de rol de testemunhas pelas partes. Portanto, observado o 

interesse de ambas as partes na produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12 de Agosto de 2020, às 16h30min. FIXO o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentação de rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002213-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRINKS BRINQUEDOS LTDA - ME (REQUERIDO)

WERBETH RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002213-97.2016.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, DETERMINO 

seja dada prioridade no cumprimento das deliberações proferidas no 

presente feito, haja vista que está inserido na Meta 2. No mais, analisando 

detidamente os autos, observo que fora procedido a busca e apreensão 

do veículo (id. 9682528, p. 17), restando pendente apenas a citação do 

demandado. Desta feita, DETERMINO seja certificado quanto o 

cumprimento da missiva expedida em id. 17813447, juntando-se aos autos. 

Por outro lado, caso não tenha obtido êxito na citação do demandado, 

visando dar celeridade ao feito, DETERMINO que a Secretaria da Vara 

proceda a pesquisa de endereço do demandado junto aos órgãos 

conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação do 

demandado. Sendo infrutíferas as diligências acima, diante das tentativas 

frustradas (ids. 9682528 e 13100352), inclusive nos endereços obtidos 

através dos órgãos conveniados, em consonância com o disposto no art. 

256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido por edital, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 do 

mesmo diploma e fazendo constar as advertências de praxe. Transcorrido 

o prazo sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, 

NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para defender os interesses do 

demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se 

manifestar em tal condição, no prazo legal. Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar no prazo legal. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002329-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERGUE OLIVEIRA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002329-06.2016.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, DETERMINO 

seja dada prioridade no cumprimento das deliberações proferidas no 

presente feito, haja vista que está inserido na Meta 2. No mais, DEFIRO o 

pleito de id. 27541218. Sem prejuízo, visando dar celeridade ao feito, 

DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a pesquisa de endereço do 

demandado junto aos órgãos conveniados. Restando frutífera, 

EXPEÇA-SE o necessário a citação do requerido. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO LEANDRO GRASSMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1003022-87.2016.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, DETERMINO 

seja dada prioridade no cumprimento das deliberações proferidas no 

presente feito, haja vista que está inserido na Meta 2. No mais, 

CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto o cumprimento da carta 

precatória expedida para citação da parte demandada, juntando-se aos 

autos. Caso a requerida não tenha sido citada, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito, inclusive, quanto o interesse no prosseguimento do feito, haja 

vista o seu não comparecimento na sessão de mediação designada (id. 

25122897). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002073-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARROS ROCHA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

L. H. R. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO VIANA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

ANA PAULA BARROS ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002073-63.2016.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, DETERMINO 

seja dada prioridade no cumprimento das deliberações proferidas no 

presente feito, haja vista que está inserido na Meta 2. No mais, já tendo 

decorrido o prazo requerido em id. 25779167, INTIME-SE a parte autora 

para cumprir a determinação de id. 24296638, assinalando prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003029-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SANTOS BONFIM (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003029-79.2016.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, DETERMINO 

seja dada prioridade no cumprimento das deliberações proferidas no 

presente feito, haja vista que está inserido na Meta 2. No mais, DEFIRO o 

pleito de id. 24333175. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008723-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR JOSE RIEDIGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008723-24.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADENIR JOSE RIEDIGER REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Considerando a imprescindibilidade da 

realização da audiência preliminar prevista no art. 334 do CPC, em atenção 

à disposição constante no art. 2º, §4º da Portaria-Conjunta nº 

249/2020/TJ, que decretou o fechamento do fórum e instituiu o regime 

obrigatório de teletrabalho, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27 de Julho de 2020, às 15h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008742-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA KUHN FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008742-30.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

DANIELA KUHN FERREIRA REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de 

conhecimento desta magistrada a distribuição de diversas ações em face 

da requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 

seu representante legal F. N. DE LIMA EIRELI – ME junto a este Juízo, 

sendo observado ainda que, em algumas demandas já fora realizada a 

tentativa de citação da segunda ré neste Município de Sorriso/MT, 

contudo, restaram infrutíferas em razão do encerramento das atividades 

da referida filial. Assim, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, 

DETERMINO que a ré seja citada no endereço de sua matriz, a ser 

informado pela parte autora no prazo de 15 (quinze) dias caso ainda não 

tenha indicado nos autos. Sem prejuízo, considerando a 

imprescindibilidade da realização da audiência preliminar prevista no art. 

334 do CPC, em atenção à disposição constante no art. 2º, §4º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ, que decretou o fechamento do fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27 de Julho de 2020, às 09h00min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001963-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SANTANA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001963-64.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

inventário ajuizada por CLEUZA MARIA DE SOUZA em razão do 

falecimento do de cujus EDVALDO SANTANA DOS SANTOS. Entre ato e 

outro, a inventariante e a herdeira abandonaram a causa, deixando de 

cumprir as determinações judiciais para o prosseguimento do feito. 

Ademais, as tentativas de intimação pessoal das mesmas restaram 

infrutíferas, consoante se visualiza em ids. 12276092 e 12519321. Desse 

modo, tendo em vista o abandono da causa pela inventariante e pela 

herdeira, REMETAM-SE os autos ao arquivo até a manifestação de parte 

interessada, procedendo a baixa do relatório mensal. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001478-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS MARCOS DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

JULIANO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001478-64.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

demandada, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002818-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. O. B. (AUTOR(A))

ANDREA DE OLIVEIRA RAMOS CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002818-09.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

demandada (id. 26574418) e a concordância das autoras (id. 26705138), 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Havendo interesse de menor, previamente a expedição 

do alvará de levantamento, COLHA-SE o parecer ministerial. Após, 

EXPEÇA-SE o competente alvará. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001678-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON JOAO PEDROSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO 

PERMANENTE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE PARA QUE ALI FIGURE A 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – 

DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 INDEPENDENTEMENTE DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “O 

STJ consolidou o posicionamento no sentido de que as seguradoras 

integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente 

responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o 

beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível – RAC 19110/2016 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO – j. 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). 3. “Por ocasião 

do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 

543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, 

prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a 

intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a 

sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2ª 

Turma – AgInt no REsp 1502012/RJ – Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES –  j .  27 /09 /2016,  DJe 13 /10 /2016) . (N .U 

0000727-42.2012.8.11.0038, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017). Ainda: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74.(...) (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019). Por fim, entendo que não assiste razão à parte requerida 

no que tange à preliminar de ausência de laudo do IML. Ora, a 

apresentação de laudo do IML não é requisito para a instrução da inicial, 

sendo certo que a invalidez permanente e as dimensões das lesões serão 

objeto de perícia médica. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001347-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER BASTOS SIMAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a audiência de conciliação foi cancelada conforme 

certidão de ID 10348715.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000861-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO RODRIGO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a audiência de conciliação foi cancelada conforme 

certidão de ID 10373682.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001957-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE ALEXANDRA RODRIGUES DE MORAES 

PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA ABAIXO DESIGNADA. DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA: “COMO DETERMINADO DESIGNO A SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PARA”: DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO A 

audiência será de mediação e se realizará na data de 21/11/2017, às 

08:00 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC, edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003443-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WILLIAN RENGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE JOÃO WILLIAN RENGEL PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA ABAIXO DESIGNADA. DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA: “COMO DETERMINADO DESIGNO A SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PARA”: DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO A 

audiência será de mediação e se realizará na data de 07/11/2017, às 

08:00 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC, edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003452-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MACETTO THEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE LUZIA MACETTO THEVES PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA ABAIXO DESIGNADA. DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA: “COMO DETERMINADO DESIGNO A SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PARA”: DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO A 

audiência será de mediação e se realizará na data de 07/11/2017, às 

10:30 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC, edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JOHANN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1001433-60.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 350,00, Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002496-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1002496-86.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004490-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AROFRAN MARQUES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1004490-81.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004364-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SCABORO RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1004364-02.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001948-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO VICENTE CALIXTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE LAURO VICENTE CALIXTO PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA ABAIXO DESIGNADA. DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA: “COMO DETERMINADO DESIGNO A SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PARA”: DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO A 

audiência será de mediação e se realizará na data de 28/11/2017, às 

14:30 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC, edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003452-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MACETTO THEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003452-39.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUZIA MACETTO THEVES REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, se manifestar nos autos, sob pena de extinção do feito. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002277-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISIO DE OLIVEIRA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, entendo que 

não há que se falar em adequação do valor da causa, tento em vista a 

autora atribuiu o valor de R$ 8.775,00 correspondente à diferença que 

pretende obter, com o abatimento do valor já percebido 

administrativamente, sendo certo que o valor exato correspondente a sua 

lesão será apurado por ocasião da perícia judicial a ser realizada. Afasto 

a preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO 

PERMANENTE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE PARA QUE ALI FIGURE A 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – 

DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 INDEPENDENTEMENTE DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “O 

STJ consolidou o posicionamento no sentido de que as seguradoras 

integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente 

responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o 

beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível – RAC 19110/2016 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO – j. 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). 3. “Por ocasião 

do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 

543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, 

prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a 

intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a 

sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2ª 

Turma – AgInt no REsp 1502012/RJ – Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES –  j .  27 /09 /2016,  DJe 13 /10 /2016) . (N .U 

0000727-42.2012.8.11.0038, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017). Ainda: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74.(...) (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019). Por fim, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível por meio 

da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, o fato de a parte autora já 

ter recebido parte do valor que entende como devido via administrativa 

não a impede de pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela 

via jurisdicional. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 
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de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do 

NCPC, através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão 

também apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003220-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de pedido de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE proposta por PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ em 

desfavor de AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS, 

todos qualificados nos autos. A tutela requerida foi deferida, 

condicionando a sua efetividade mediante apresentação de avaliação do 

imóvel ofertado em caução, indicados nos ids. 8338117 e 8352427, bem 

como prestação de caução real (id 9862449). Laudo de avaliação (ids 

9906896/9906900). Termo de caução juntado aos autos (id 9951385). 

Aditamento da inicial (id 10166307). Contra a liminar, a parte requerida 

interpôs agravo de instrumento (id 12322430), o qual teve indeferida a 

tutela antecipada recursal (ids 12501338/13892545). Ao id 12612814, a 

parte requerida informou que realizou a baixa da negativação em nome do 

autor. A audiência de conciliação não obteve êxito (id 13502639). 

Contestação da parte requerida (id 13664625), impugnando 

preliminarmente: 1) o valor dado à causa, sob o argumento de que o autor 

não incluiu no valor inicial (R$ 356.475,00) o montante pretendido a título 

de dano moral (R$ 30.000,00), que resultaria em R$ 386.475,00; 2) alega 

que o autor litiga de má-fé, uma vez que, embora a requerida tenha 

acompanhado os problemas com a geminação e disparidade no 

crescimento das plantas, foi constatado que o maior problema na lavoura 

do autor é com as pragas; 3) alega que a caução ofertada é inidônea, uma 

vez que o não cobre o valor atualizado da dívida (R$ 444.604,75), bem 

como impugna o valor da avaliação do imóvel (R$ 550.000,00 – id 

9906900) apontando como valor correto o montante de R$ 350.000,00, 

considerando o tempo do imóvel. Nos pedidos requerer: 1) seja 

determinado o recolhimento da diferença do valor da causa, e ainda o 

oferecimento de caução idônea para garantir o processo.; 2) requer seja a 

presente ação julgada totalmente improcedente, reconhecendo o autor 

como devedor do montante de R$ 444.604,75 (quatrocentos e quarenta e 

quatro mil, seiscentos e quatro reais, e setenta e cinco centavos), 

devidamente atualizado e corrigido com juros e atualização monetárias, e 

seja ele condenado ainda ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como seja reconhecida sua litigância de má-fé. 

Impugnação (id 14327282). No id 16191269 foi formulado pedido de 

levantamento da caução prestada, averbada na matricula nº 25.167, pelo 

terceiro interessado, Paulo Fontão Ferraz Júnior. Contudo, o pleito foi 

indeferido (id 18943127). Na oportunidade, determinou-se a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. A parte 

requerente (id 19655655) pugnou: 1) pela apreciação do pedido de 

s o b r e s t a m e n t o  r e a l i z a d o  n a  a ç ã o  m o n i t ó r i a  ( c ó d . 

1004452-06.2018.8.11.0040), até o julgamento deste feito; 2) produção de 

prova testemunhal e pericial, devendo o ônus desta última recair 

exclusivamente sobre a requerida. No id 19664839, a parte requerida 

pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento do autor. No id 

21099697, foi oposto Embargos de Declaração, pelo terceiro interessado, 

Paulo Fontão Ferraz Júnior, contra da decisão de id 18943127, alegando 

omissão, uma vez que a referida decisão carece de fundamentação, e 

que ao final seja deferido a exoneração da caução prestada no imóvel de 

sua propriedade. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Considerando os embargos de declaração oposto pelo terceiro 

interessado, Paulo Fontão Ferraz Júnior (id 21099697), INTIME-SE o autor 

e o réu para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se manifestarem. 

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004452-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por AGROSYN 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em 

desfavor de PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ, todos qualificados nos 

autos. Alega que vendeu sementes e insumos agrícolas para a parte 

requerida, em de 27 de janeiro de 2016, pelo valor de R$ 356.475,00, com 

vencimento para 30 de julho de 2016, contudo, afirma que o requerido se 

tornou inadimplente. Ademais, assevera que, posteriormente o requerido 

devolveu quarenta e seis sacas de sementes, o que levou na redução da 

dívida para R$ 346.815,00. Narra que o requerido enfrentou problemas na 

sua lavoura e por isso tentou não efetuar o pagamento do débito 

ingressando tardiamente com uma ação declaratória de inexistência de 

débito (cód.1003220-90.2017.8.11.0040), ou seja, reconhece o 

recebimento de toda a compra e se negou a pagar em razão de perdas na 

lavoura, sem que a Autora tenha dado causa. Ao final, requereu a citação 

da parte requerida para que, dentro do prazo legal, pague o valor 

atualizado da dívida que perfaz o montante de R$ 466.149,04. No id 

14590373, a inicial foi recebida. Embargos à ação monitória oposto pela 

parte requerida (id 16702212) pugnando pela improcedência da ação, 

diante da inexigibilidade de crédito decorrente da má qualidade das 

sementes que implicaram na baixa produtividade da lavoura de milho/2016, 

bem como na comercialização de sementes em desatendimento aos 

padrões estipulados pelo Ministério da Agricultura; ou em caso de 

acolhimento da ação, que seja reconhecido o excesso na cobrança, 

extirpando os valores referente as sementes comercializadas fora padrão 

legal, bem como requerer o sobrestamento deste feito até o julgamento da 

ação ordinária de cód.1003220-90.2017.8.11.0040. Impugnação aos 

embargos (id 18323913). Intimados para especificarem as provas que 

pretendem produzir, a parte requerida requereu a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e prova pericial (id 18615575). Já o 

autor, pugnou pelo julgamento do feito (id 18323997). Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Analisando a ação declaratória de 

inexistência de débito (cód. 1003220-90.2017.8.11.0040), proposta pelo 

requerido em desfavor da autora, verifico que resultado de uma demandar 

interferirá no resultado da outra, uma vez que aquela discute exatamente 

os débitos cobrados nesta demanda monitória. Sendo assim, entendo ser 

imperioso a suspensão deste feito. Contudo, em face do que dispõe o 

artigo 313, V, § 4º e 5º do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

suspensão do feito, pelo período máximo de 1 (um) ano ou, antes, se o 

julgamento daquela ação declaratória ocorrer primeiro. Determino ainda a 

a s s o c i a ç ã o  d e s t e s  a u t o s  a o  p r o c e s s o  d e  c ó d . 

1003220-90.2017.8.11.0040. Transcorrido o prazo de suspensão ou 

sobrevindo sentença na ação declaratór ia de código 

1003220-90.2017.8.11.0040, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, 

NO PRAZO DE 15 DIAS. Após, voltem-me CONCLUSOS. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinatura digital) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 168 de 730



Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004992-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, entendo que 

não há que se falar em adequação do valor da causa, tento em vista a 

autora atribuiu o valor de R$13.5000,00 correspondente ao valor total do 

pagamento do seguro DPAV, sendo certo que o valor exato 

correspondente a sua lesão será apurado por ocasião da perícia judicial a 

ser realizada. Acerca da preliminar de inépcia da inicial, pois não há nos 

autos cópias dos prontuários médicos e relatório do primeiro atendimento 

na data do acidente, entendo que a alegação não deve prosperar, uma 

vez que há na inicial o prontuário médico no dia da internação do autor 

(id21981404), bem como os acompanhamentos que recebeu (ids 

21981408/21981407/21981406). Por fim, rechaço a preliminar de 

irregularidade na representação processual do autor, tendo em vista que a 

alegação é desprovida de fundamento, uma vez que observando a 

assinatura constante na procuração (id 21981405) e o documento juntado 

no id 25917390 (fl.05), é possível perceber que são semelhantes. Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006769-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA OSMILDA JAROSESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, entendo que 

não há que se falar em adequação do valor da causa, tento em vista a 

autora atribuiu o valor de R$13.5000,00 correspondente ao valor total do 

pagamento do seguro DPAV, sendo certo que o valor exato 

correspondente a sua lesão será apurado por ocasião da perícia judicial a 

ser realizada. Afasto a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo e ilegitimidade passiva, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma vez que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o 

direito de regresso Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO 

PERMANENTE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE PARA QUE ALI FIGURE A 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – 

DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 INDEPENDENTEMENTE DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “O 

STJ consolidou o posicionamento no sentido de que as seguradoras 

integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente 

responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o 

beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível – RAC 19110/2016 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO – j. 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). 3. “Por ocasião 

do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 

543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, 

prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a 

intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a 

sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2ª 

Turma – AgInt no REsp 1502012/RJ – Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES –  j .  27 /09 /2016,  DJe 13 /10 /2016) . (N .U 

0000727-42.2012.8.11.0038, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017). Ainda: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74.(...) (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019). Por fim, rechaço a preliminar de irregularidade na 

representação processual do autor, tendo em vista que a alegação é 

desprovida de fundamento, uma vez que observando a assinatura 

constante na procuração (id 24288034) e o documento juntado no id 

24288036, é possível perceber que são semelhantes. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 
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devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007449-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERREIRA LISBOA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, entendo que 

não há que se falar em adequação do valor da causa, tento em vista a 

autora atribuiu o valor de R$13.5000,00 correspondente ao valor total do 

pagamento do seguro DPAVT, sendo certo que o valor exato 

correspondente a sua lesão será apurado por ocasião da perícia judicial a 

ser realizada. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do 

NCPC, através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão 

também apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002502-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALVES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, o 

fato de a parte autora já ter pleiteado via administrativa a indenização do 

seguro DPVAT não a impede de ingressar com a ação judicial. Posto isto e 

não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003387-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON DE CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e ilegitimidade 

passiva, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À 

FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA 

EXTENSÃO DA LESÃO PERMANENTE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – 

PRELIMINAR REJEITADA – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE 

PARA QUE ALI FIGURE A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO 

– INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 

INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) “O STJ consolidou o posicionamento no 

sentido de que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro 

DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das 

indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido 

de qualquer uma delas” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 19110/2016 – Rel. 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 23/08/2016, Publicado 

no DJE 29/08/2016). 3. “Por ocasião do julgamento do REsp 1.262.933/RJ 

(DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu 

que, para a aplicação da multa, prevista no art. 475-J do Código de 

Processo Civil, é necessária a intimação do devedor, na pessoa de seu 

advogado, sendo dispensada a sua intimação pessoal, para o pagamento 

voluntário do débito” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1502012/RJ – Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 27/09/2016, DJe 13/10/2016).(N.U 

0000727-42.2012.8.11.0038, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017). Ainda: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74.(...) (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019). Quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

da não apresentação de comprovante de endereço da parte autora, 

entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os documentos 

juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que a parte 

autora reside nesta Comarca. Acerca do pedido de revogação dos 

benefícios da justiça gratuita deferida à parte autora, entendo que 

inobstante as alegações da parte requerida, não há razão para a 

modificação da decisão anterior, motivo pelo qual mantenho a decisão de 

Id 20330341. No mais, considerando que o autor, ao impugnar, juntou 

instrumento particular público, assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas, outorgando poderes para a sua advogada, resta 

prejudicada a análise a preliminar (id 22124095). Posto isto e não havendo 

outras questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003480-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO 

PERMANENTE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE PARA QUE ALI FIGURE A 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – 

DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 INDEPENDENTEMENTE DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “O 

STJ consolidou o posicionamento no sentido de que as seguradoras 

integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente 

responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o 

beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível – RAC 19110/2016 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO – j. 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). 3. “Por ocasião 

do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 

543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, 

prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a 

intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a 

sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2ª 

Turma – AgInt no REsp 1502012/RJ – Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES – j. 27/09/2016, DJe 13/10/2016).(N.U 
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0000727-42.2012.8.11.0038, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017). Ainda: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74.(...) (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019). Por fim, acerca da alegada prescrição da pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que a insurgência não deve 

prosperar, uma vez que, conforme entendimento da Súmula 405 do 

Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

prazo prescricional é de três anos (art. 206, §3º, IX, CC/02). Todavia, há 

muito a Corte Cidadã firmou entendimento, em decisão proferida em sede 

de recurso repetitivo, de que o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional é a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, 

que se dá mediante a realização do exame pericial (REsp. 1.388.030). No 

presente caso, não resta de forma inequívoca comprovada a invalidez 

permanente, (total ou parcial) da parte autora. Ademais, salienta-se que 

não há nos autos documento que comprove de forma patente tal 

informação, sendo, portanto, imperioso AFASTAR a preliminar de 

prejudicial de mérito aventada pela parte requerida. Posto isto e não 

havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004184-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MOURA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004184-83.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CECILIA MOURA BARROS REQUERIDO: BCS SEGUROS S/A 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

CECILIA MOURA BARROS, em face de BCS SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 11/06/2017. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Citada, a parte requerida apresentou contestação e 

documentos (id. 12047813). Impugnação à contestação ao id. (14965438). 

Em decisão de id. 18970863 foi saneado o feito e determinada a realização 

de prova pericial. Laudo pericial ao id. 26744073. Ao id. 28256871 a parte 

autora impugnou o laudo pericial apresentado, alegando que a perita não 

dedicou a devida atenção à obtenção das respostas, bem como que o 

referido laudo é inconcluso e infundado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente o feito, sobretudo o laudo pericial 

impugnado, assevero que, a despeito de contrariar os interesses da parte 

autora, inexistem razões aptas a justificar sua nulidade e/ou 

desconsideração, na medida em que o referido laudo atende a todos os 

requisitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil. Assim, em 

que pese o erro material da perita quanto a anotação “sim” no campo da 

lesão temporária, nota-se que se trata de mero erro material, pois as 

lesões sofridas pela vítima restaram suficientemente esclarecidas, não 

tendo sido constatadas quaisquer omissões, inexatidões ou obscuridades 

na perícia, não havendo, portanto, motivos a ensejar a realização de um 

segundo exame pericial ou nomeação de outro perito, uma vez que não 

demonstrados os pressupostos para tal mister, segundo a dicção do 

artigo 480 do Código de Processo Civil. É certo que a mera discordância 

do autor com as conclusões a que chegou o perito não enseja a nulidade 

da prova, tampouco se pode reputá-la incoerente ou imprestável. Nesse 

sentido, segue entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM O APURADO NO LAUDO PERICIAL. 

IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA 

A MÁ VALORAÇÃO DA PROVAS E INSURGÊNCIA CONTRA A 

CONCLUSÃO DO EXPERT. SEM RAZÃO. PROVA PERICIAL EFETUADA 

POR PROFISSIONAL HABILITADO APTA AO CONVENCIMENTO DO 

MAGISTRADO. LAUDO TÉCNICO NÃO ELIDIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 

PRETENDIDA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A PARTIR DA 

DATA DO EVENTO DANOSO. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1483.620/SC, QUE 

DEU ORIGEM AO ENUNCIADO N. 580 DA SÚMULA DA CORTE DA 

CIDADANIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.829.848 - SC (2019/0227575-9) 

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. REsp 1829848. Data 

da publicação 19/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. DESNECESSÁRIA 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 

APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 8º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVIMENTO PARCIAL. I - Compete ao julgador conduzir a instrução 

processual, consectário da livre persuasão racional, imbuído da 

prerrogativa em determinar a realização de diligências que entender 

necessárias ou indeferir as protelatórias. Assim, tem-se que o primeiro 

laudo foi elaborado por perito oficial e mostra-se em consonância com os 

demais documentos médicos apresentados pela autora, divergindo da 

conclusão do assistente técnico apenas na proporção da lesão 

permanente, de modo que o julgador entendeu suficientemente esclarecida 

a situação posta, não havendo que se falar em realização de nova perícia 

médica ou realização de audiência de instrução. II - Se excessivo o 

arbitramento procedido em primeiro grau, razoável minorar os honorários 

do patrono do apelado em montante que atende os incisos do § 2º, art. 85, 

CPC. III - Apelo conhecido e provido em parte. (TJGO, Apelação (CPC) 

5216824-87.2017.8.09.0051, Rel. REINALDO ALVES FERREIRA, 4ª Câmara 

Cível, julgado em 11/10/2019, DJe de 11/10/2019) Desta feita, REJEITO a 

impugnação. Por conseguinte, não havendo preliminares a serem 

apreciadas, passo diretamente a análise do mérito. Urge destacar que a 
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matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais demonstram que a parte autora se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 11/06/2017. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pela perícia médica realizada, da qual se extrai que a parte 

autora sofreu no punho direito e no quinto metacarpo direito (dedo da 

mão), dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 10% em 

ambos. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” 

do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, o artigo 3º, 

§ 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Sobre o assunto, eis o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER JUDICIÁRIO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO N. 0008767-42.2017.8.11.0004 APELANTE: 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A 

APELADO: VERLEINE SOUZA VEDANA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO 

GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA 

À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À 

GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS 

EXIGIDOS – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de 

invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela 

anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 

para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. (N.U 

0008767-42.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 25% x 10%, qual seja, R$ 337,50 referente 

ao punho direito e de R$13.500,00 x 25% x 10%, qual seja, R$ 337,50 

referente ao dedo da mão, totalizando o montante de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), descontando-se eventuais valores 

recebidos administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de 

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a parte requerente, 

referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), 

descontando-se eventuais valores recebidos administrativamente. Em 

atenção a manifestação de ref. 28427378, FIXO honorários periciais no 

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e 

Resolução CNJ 232 de julho de 2016. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001948-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO VICENTE CALIXTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação. A parte autora 

deixou de apresentar impugnação à contestação Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Da análise do processo, entendo 

que este deve ser extinto pela ocorrência do fenômeno da COISA 

JULGADA. Compulsando os autos, verifico que a parte autora ingressou 

em 29 de novembro de 2016, com uma ação de cobrança de segura 

DPVAT, registrada sob o nº 1003372-75.2016.8.11.0040, que tramitou na 

Primeira Vara Cível desta urbe, a qual foi julgada improcedente (id 

8187814) e transitada em julgado (id 9684898), tendo aquela a mesma 

causa de pedir destes autos, qual seja, acidente de transito ocorrido em 

09.08.2015-id 6140289-fls. 10/11. Diante do exposto, em razão da 

ocorrência da coisa julgada, declaro extinto o processo, sem resolução de 

mérito, com base nos artigos 508 c.c 485, inciso V, todos do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa 

(art. 85, §2º do CPC), contudo, em razão do deferimento da AJG, 

SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo legal. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000820-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE FATIMA RIBEIRO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000820-40.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

TANIA DE FATIMA RIBEIRO NASCIMENTO REU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc., Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

TANIA DE FATIMA RIBEIRO NASCIMENTO em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

da importância de R$ 11.137,50, referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 19/07/2015. A inicial veio acompanhada dos documentos de 

Id. 1521694 e seguintes. Foi apresentada contestação (Id 13476933). Ao 

id. este Juízo procedeu com o saneamento do feito, designando perito 

para realização da perícia médica na parte autora. A parte requerida 

apresentou embargos de declaração, alegando que não requereu a 

realização de perícia médica, bem como pugnando pela inversão do ônus 

da prova, esclarecendo que não pagará por nova perícia (id. 25468056). 

A parte autora apresentou contrarrazões ao embargo oposto, 
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esclarecendo que também não pugnou pela prova pericial (25675300). 

Vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

No que tange a aludida omissão e contradição, entendo que assiste razão 

ao embargante, posto que as duas partes não pugnaram pela realização 

de perícia médica (prova pericial), tendo inclusive, a parte requerida 

pugnado pelo julgamento antecipado do feito. Diante de todo exposto, 

CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com efeitos 

infringentes, tornando sem efeito a decisão embargada, devendo ser 

considerada a sentença prolatada a seguir: “Inicialmente, verifico que o 

caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória. Antes da análise do mérito, entendo que não assiste razão à 

parte requerida no que tange à preliminar de alteração do polo passivo, 

com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto isso, passo a análise do 

mérito. Consta da inicial que a parte autora recebeu administrativamente 

(id. 1521699) a importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), correspondentes ao grau da lesão 

sofrida em seu pé esquerdo. Considerando que nenhuma das partes 

requereu a realização de prova pericial, utilizo como base técnica para 

fundamentação desta sentença o laudo médico juntado ao id. 13476951, 

cuja validade não foi impugnada nos autos. Segundo o laudo, a lesão 

sofrida no membro inferior direito da autora pressupõe o grau em 25%. 

Portanto, levando em consideração a aplicação da tabela anexa à Lei 

6.194/74 (R$13.500,00 x 70% x 25%), a autora teria direito ao mesmo 

valor já recebido administrativamente, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, 

comprovada a quitação administrativa dos valores correspondentes com a 

lesão sofrida, a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. A propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO INTERNO - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM ENUNCIADO DE SÚMULA DO 

STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - LAUDO 

PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE PARA ATESTAR O 

GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - 

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO 

SOFRIDO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o 

laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez 

parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização 

securitária. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será 

fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. 

(Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da 

indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se 

deu na proporcionalidade da lesão atestada pela perícia médica. (TJMT, 

AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 

01/12/2017) - destacamos. Diante do exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, entretanto suspendo 

a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de estilo”. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003822-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DE SOUSA LUCENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003822-13.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDENIR DE SOUSA LUCENA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por VALDENIR 

DE SOUZA LUCENA em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de R$ 4.725,00, referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 27/06/2018. A inicial veio acompanhada de 

documentos, incluindo laudo pericial confeccionado por ortopedista do 

SUS. Recebida a exordial, determinou-se a citação da parte requerida. 

Foram apresentadas contestação, com juntada de laudo médico (id. 

22093424) e impugnação à contestação (id. 22775596). A parte autora e 

requerida se manifestaram no feito aduzindo que não pretendem a 

produção de outras provas além das já juntadas no feito. Vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

verifico que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. De início, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a 

propositura de ação judicial visando o recebimento do valor que a parte 

autora entende como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 

administrativamente. Ademais, entendo que não assiste razão à parte 

requerida no que tange às preliminares de ausência de laudo do IML e 

invalidade do Boletim de Ocorrência juntado ao feito. Ora, a apresentação 

de laudo do IML não é requisito para a instrução da inicial, sendo certo que 

a invalidez permanente e as dimensões das lesões serão objeto de perícia 

médica. Da mesma forma, o Boletim de Ocorrência não é documento 

indispensável para a comprovação do nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões sofridas pela vítima. Nesse sentido: "APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES 

SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência se presentes outros elementos nos autos que comprovem o 

nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima. 

2. Não configura litigância de má-fé quando a parte apenas se vale de 

recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado" 

(TJMT, Ap 35852/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017). Posto isso, passo a análise do mérito. Urge destacar que a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais demonstram que a parte autora se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 27/06/2018. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pela perícia médica realizada por médica ortopedista do 

SUS, da qual se extrai que a parte autora sofreu no membro inferior 

esquerdo, dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 

50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do 

artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, o artigo 3º, 

§ 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 
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despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Sobre o assunto, eis o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER JUDICIÁRIO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO N. 0008767-42.2017.8.11.0004 APELANTE: 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A 

APELADO: VERLEINE SOUZA VEDANA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO 

GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA 

À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À 

GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS 

EXIGIDOS – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de 

invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela 

anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 

para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. (N.U 

0008767-42.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 70% x 50%, qual seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes ao dano em membro 

inferior esquerdo, descontando-se eventuais valores recebidos 

administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontando-se eventuais valores recebidos administrativamente. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000621-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINO JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1000621 -76 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 14/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001403-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001935-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEENDERT DE GROOT (INVENTARIANTE)

ESPÓLIO DE WOLTER DE GROOT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001935-57.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SOLANGE DA COSTA SILVA EXECUTADO: ESPÓLIO DE 

WOLTER DE GROOT INVENTARIANTE: LEENDERT DE GROOT Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAVID CASTRO (EXECUTADO)

ROVANE LUGON DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WALDECIR ANTONIO WELTER (TERCEIRO INTERESSADO)

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000695-72.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: MARIA 

DAVID CASTRO, ROVANE LUGON DE SOUZA Vistos etc., Defiro o 

petitório de ID n.º 26285206, para tanto, intime-se os executados para que 

efetuem o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) 

dias. Transcorrido o prazo sem pagamento, cumpra-se as determinações 

contidas no Despacho de ID n.º 1498996 quanto à expropriação de bens 

(art. 829, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001636-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO WELTER (REU)

ANA PAULA KISSLER WELTER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001636-85.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEITON CARNEIRO DA SILVA REU: ANA PAULA KISSLER WELTER, 

ALECIO WELTER Vistos etc., Diante da apresentação do rol de 

testemunhas pelas partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20/08/2020, às 13h30min. Consigno que deverá proceder a 

parte interessada a intimação de suas testemunhas da data designada, 

devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das hipóteses 

prevista no §4º, do artigo 455, CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006598-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVAR FLAVIO MARCHIORO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007904-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ADEMAR SCHERNER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO OAB - MT17350/O 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1007904 -87 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

15/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000950-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

CARGILL AGRICOLA S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000950-59.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEOMAR HENRIQUE GRAF REU: M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, CARGILL AGRICOLA S A Vistos etc., Entre um ato e outro, e após o 

regular trâmite processual, a parte autora e a requerida Cargill Agrícola 

S/A apresentaram petição conjunta de acordo no Id 30752115, pugnando 

por sua homologação judicial. Pois bem. A causa versa sobre direitos 

patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se 

que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram 

as referidas partes e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Apenas em relação a requerida CARGIL AGRÍCOLA S/A. 

Custas e honorários advocatícios, se houver, na forma transigida pelas 

partes no acordo. Em relação à empresa requerida M3 Transportes 

Rodoviários Ltda, DEFIRO o pedido constante de Id 18570719 e determino 

a retificação do polo passivo para constar como parte requerida a 

empresa GD SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS. Diante da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Várzea 

Grande (Id 30379367), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a citação da empresa requerida GD SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000950-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

CARGILL AGRICOLA S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que deixei de efetuar a retificação do pólo passivo tendo em vista 

que o CNPJ 16.670.370/0002-45 apresenta divergência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003292-14.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANE ANTONELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003292-14.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARCOS ADRIANE ANTONELLI 

Vistos etc., DO INFOJUD Tendo em vista o esgotamento dos atos 

expropriatórios no feito DEFIRO o requerimento de ID n.º 21195940, a fim 

de determinar a pesquisa junto ao sistema INFOJUD. Consigno que, caso 

frutífera a busca, o resultado será arquivado em pasta própria, devendo 

ser armazenado na secretaria, ficando à disposição das partes pelo prazo 

de 06 (seis) meses, na forma do art. 477 da CNGC. Feita a pesquisa e 

sendo ela positiva, INTIME-SE o exequente para que promova a indicação 

da localização de eventuais bens, a fim de possibilitar a efetivação da 

penhora, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. DO CEI/ANOREG Considerando que na busca via 

INFOJUD constarão eventuais bens imóveis de propriedade do executado, 

desnecessária se faz a consulta via CEI/ANOREG, portanto, INDEFIRO-A. 

DO ARQUIVO PROVISÓRIO Restando infrutífera a tentativas acima, em 

consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO 

intimação da parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório. Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, 

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão 

sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, INDEPENDENTE DE 

NOVA INTIMAÇÃO, iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma 

prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do 

art. 198, inc. I, no que tange os menores de 16 (dezesseis) anos. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003043-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT13462-O (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003043-63.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME EXECUTADO: 

MARIA RIBEIRO MAYER Vistos etc., Diante da apresentação da matrícula 

do bem imóvel atestando a titularidade do esposo da parte executada, já 

falecido (ID n.º 29767055), DEFIRO a penhora de 50% (cinquenta por 

cento) do bem imóvel indicado no ID n.º 29767054. Lavre-se o respectivo 

termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC, constituindo-se a parte 

executada como fiel depositária do bem. Após, EXPEÇA-SE 

mandado/precatória para avaliação do bem e, ato contínuo, caso não 

tenha advogado constituído nos autos, proceda a intimação pessoal da 

parte executada quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, CPC). Sendo casada a parte executada, seu cônjuge também deverá 

ser intimado, na forma do art. 842 do CPC. Consigno que, para eficácia 

perante terceiros e, se já não realizada, competirá à parte exequente 

providenciar a averbação da penhora às margens da matrícula do bem 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 844 do CPC. 

De igual modo, consigno que a parte exequente deverá atentar ao 

disposto no art. 799 do CPC, providenciando as intimações pertinentes, 

caso necessário. Por fim, cumpra-se a determinação contida na Decisão 

de ID n.º 29205369 quanto ao SerasaJud. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002194-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAULINA KLUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLICE EUGENIO BARICHELLO (REQUERIDO)

ELZIRA MARIA BARICHELLO (REQUERIDO)

AGOSTINHO VIGOLO (REQUERIDO)

VERENICE APARECIDA BARICHELLO (REQUERIDO)

MARILICE ANTONIA BARICHELLO VIGOLO (REQUERIDO)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

ADENIR FRANCISCO PICININ (REQUERIDO)

DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO (REQUERIDO)

JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

ANAIRES TRIZOTTO BARICHELLO (REQUERIDO)

ELENICE EUGENIA BARICHELLO PICININ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002194-52.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

JESSICA PAULINA KLUK REQUERIDO: DALLA VALLE & DALLA VALLE 

LTDA - EPP, OLICE EUGENIO BARICHELLO, ELZIRA MARIA BARICHELLO, 

MARILICE ANTONIA BARICHELLO VIGOLO, JOSE VIGOLO, ANAIRES 

TRIZOTTO BARICHELLO, ELENICE EUGENIA BARICHELLO PICININ, ADENIR 

FRANCISCO PICININ, DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO, 

AGOSTINHO VIGOLO, VERENICE APARECIDA BARICHELLO Vistos etc., 

Considerando que a presente lide fora endereçada à 1ª Vara Cível desta 

Comarca, bem como, pelo fato de que o imóvel objeto da presente 

homologação de acordo constar como proprietário o Sr. Jaime Barichello, 

já falecido e com inventário em trâmite perante a indicada Vara Cível 

(439-88.2012.811-0040), DECLINO A COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito a esta, com isso, remeta o presente com as baixas 

e homenagens de estilo. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002268-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FREO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASINI & PASINI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002268-43.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JAIME FREO EXECUTADO: PASINI & PASINI LTDA - ME Vistos etc., Defiro o 

levantamento do valor depositado em juízo (ID. n.º 27416781) na conta 

bancária indicada no ID. n.º 29735645, para tanto, expeça-se alvará. 

Conseguinte, considerando que o valor acima indicado é suficiente para 

quitação do débito exequendo e, que ocorrera o bloqueio de valor a maior 

(ID n.º 27416782), intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique conta bancária para levantamento deste. Consigno 

que caso indicado conta bancária em nome do patrono do executado, esta 
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deverá vir acompanhada de procuração com poderes específicos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002059-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002059-40.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANDERSON 

RAMOS DE OLIVEIRA Vistos etc., Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de ANDERSON 

RAMOS DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por 

documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo 

que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da medida 

liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pela parte requerida em contrato. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem 

como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de 

que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento deste, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso 

direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à 

concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do 

direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do 

atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e 

seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, 

DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a 

BUSCA E APREENSÃO do veículo: 1) AUTOMÓVEL, Modelo: HB20 FLEX 

COMFORT 1.0 12V A/G 4P, Marca: HYUNDAI, Chassi: 

9BHBG51CAEP179992, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2014, Cor: 

BRANCA, Placa: OBL6216, Renavan: 00590646982. Com a subsequente e 

imediata entrega dos respectivos documentos pela parte devedora. Para 

tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado 

em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel 

depositário, mediante auto circunstanciado que deverá especificar o 

estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a parte devedora fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão 

no RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAM. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005058-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005058-68.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: MOACIR 

DOMINGOS BUSATTA Vistos etc., DEFIRO o pedido de Id 23532169 e 

DETERMINO a alteração do polo passivo, excluindo a pessoa de Moacir 

Domingos Busatta e incluindo os requeridos NILTON MOACIR BUSATTA, 

NILVA BUSATTA e NELSON LUIZ BUSATTA. RETIQUE-SE a autuação. 

Após, CITEM-SE os requeridos nos endereços descritos na petição de Id 

23532169. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001195-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001195-07.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROBERTO CARLOS DA SILVA REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da 

mesma forma, quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

da não apresentação de comprovante de endereço da parte autora, 

entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os documentos 

juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que a parte 

autora reside nesta Comarca. Quanto ao pedido de revogação dos 

benefícios da justiça gratuita deferida à parte autora, entendo que 

inobstante as alegações da parte requerida, não há razão para a 

modificação da decisão anterior, motivo pelo qual mantenho a decisão de 

Id 20598783. Por fim, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 
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incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002232-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE MICHELAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RODRIGUES FERREIRA OAB - MT23552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002232-64.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MICHELE CAROLINE MICHELAN REU: R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - 

ME Vistos etc., Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de 

valores e redução de cláusula penal com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por MICHELE CAROLINE MICHELAN em face de R. P. DOS 

SANTOS IMÓVEIS EIRELI ME, ambos qualificados nos autos. Alega, em 

apertada síntese, que o Sr. Rodrigo Henrique Panke Kachuk firmou 

instrumento particular de compromisso de venda e compra com a 

requerida, através do contrato 177/2014, tendo por objeto a aquisição de 

um imóvel urbano denominado Lote n.º 262, Quadra n.º 13, constante da 

matrícula n.º 47.176 do CRI desta Comarca, situado no Loteamento 

“Residencial Florais da Mata”, com área total de 412,50 m². Pela aquisição 

do imóvel, as partes avençaram o preço de R$ 136.125,00 (cento e trinta e 

seis mil, cento e vinte e cinco reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de entrada, e o restante do saldo devedor (R$ 126.125,00) dividido 

em 100 (cem) parcelas, mensais e sucessivas, reajustáveis anualmente 

pelo acumulado do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), acrescido 

de taxa de 8,0% (oito por cento), sendo as prestações representadas por 

boletos bancários, com início em 15/10/2014 e término em 15/01/2023. 

Posteriormente fora celebrado um aditivo ao contrato 177/2014, através do 

qual o Sr. Rodrigo transferiu todos seus direitos e obrigações à parte 

autora. Sustenta não possuir mais interesse na continuidade do negócio, 

razão pela qual efetuou notificação extrajudicial da requerida para 

formalizarem o distrato (ID n.º 31204922). Pugna a autora, liminarmente, 

pela concessão de tutela de urgência para suspender a cobranças das 

parcelas vencidas e vincendas, bem como, para impedir que a requerida 

insira seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito até o fim da lide, 

ou se já o feito, que promova a baixa. A inicial veio acompanhada por 

documentos. É o relatório. DECIDO Pois bem. Preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a petição inicial. Passo, pois, à 

análise da tutela de urgência. Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, 

sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de 

irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em suma: é necessário 

demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o 

“periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No caso em análise, 

verifica-se que as partes celebraram contrato particular de promessa de 

compra e venda de bem imóvel mediante pagamento em prestações 

mensais, sendo que a autora pretende seu desfazimento por não possuir 

mais condições financeiras de honrar com as parcelas assumidas. Os 

documentos apresentados juntamente com a inicial evidenciam, em tese, 

que a autora buscou o distrato na via administrativa, com a restituição dos 

valores pagos, tendo, assim, manifestado expresso interesse no 

desfazimento do negócio junto à requerida, mas não obtendo êxito em seu 

propósito. Em juízo de cognição sumária, entendo que tal fato se mostra 

verossímil e autoriza o deferimento da medida de urgência, visto que não 

seria razoável e coerente impor à autora a continuidade do pagamento das 

prestações quando já externada a sua vontade de resilir o contrato. 

Restam preenchidos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano. Vale 

frisar que o desfazimento do negócio e a restituição dos valores pagos 

são admitidos pela legislação (CDC) e pela jurisprudência brasileira 

(Súmula 543 STJ), cingindo-se a discussão futura quanto aos valores 

devidos a título de restituição. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES PAGOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES - 

INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO - 

SUSPENSÃO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES - POSSIBILIDADE - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. Se os 

promissários compradores confessam sua inadimplência, e, por 

consequência, pretendem a rescisão do contrato, tal fato já é suficiente 

para, de forma provisória, deferir-se o pedido de suspensão do 

pagamento das parcelas do contrato, bem como para afastar a 

possibilidade de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.” 

(TJ/MG - AI: 10000180765729001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 06/11/0018, Data de Publicação: 09/11/2018). Registre-se que 

a suspensão liminar dos pagamentos não se revela como medida 

irreversível, uma vez que em caso de improcedência da ação a dívida 

poderá ser cobrada pela parte requerida pela via adequada. Ante ao 

exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a suspensão do 

pagamento das parcelas do contrato n.º 177/2014 firmado entre as partes 

(ID n.º 31204908 e 31204909), bem como para impor à empresa requerida 

que se abstenha de inserir o nome da parte autora junto aos cadastros de 

inadimplentes pelo débito discutido no presente feito, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta 

obrigação, limitada ao valor da causa. Caso já inserido o nome da autora, 

expeça-se ofício para que referidas inscrições sejam baixadas. 

Conseguinte, CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo 
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revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001333-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DOS SANTOS COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001333-71.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSEMAR DOS SANTOS COUTO REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

DEFIRO o pedido constante de Id 20547247 e DETERMINO a designação de 

nova data para a perícia médica. Para tanto, nomeio como perito do juízo, 

independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. No mais, cumpra-se conforme 

decisão de Id 13025993. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003872-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MISAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003872-10.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ORLANDO MISAEL DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO SA Vistos 

etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002630-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002630-16.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANDRE LIMA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., DEFIRO 

o pedido constante de Id 23417858 e DETERMINO a designação de nova 

data para a perícia médica. Para tanto, nomeio como perito do juízo, 

independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. No mais, cumpra-se conforme 

decisão de Id 13273232. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002632-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARIANALDO FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002632-83.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO ARIANALDO FERREIRA DE SOUSA REU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da 

mesma forma, não há que se falar em nulidade da citação, pois, conforme 

estabelece o artigo 282, §1º, do CPC, e em atenção ao postulado da 

razoável duração do processo (CF/88, art., LXXVIII), não se pode abrigar 

a nulidade processual se não houver prova do efetivo prejuízo para 

alguma das partes. No mais, entendo que o prazo prescricional aplicável 

ao presente caso é o de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, IX, do 

Código Civil, in verbis: Art. 206. Prescreve: (...) §3º. Em três anos: (...) IX - 

A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro 

prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. 

Deste modo, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição alegada pela parte 

requerida. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do 

NCPC, através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão 

também apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000959-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BORGES & DURIGON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE VALDAMERI NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000959-84.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BORGES & DURIGON LTDA EXECUTADO: HENRIQUE 

VALDAMERI NETO Vistos etc., Entre um ato e outro, e após o regular 

trâmite processual, as partes apresentaram petição conjunta (Id 

28361878), pugnando pela extinção do feito, com a desistência do prazo 

recursal. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, 

os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em 

comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

e, diante do cumprimento integral da obrigação entabulada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, c/c 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a 

intimação das partes. Custas e honorários advocatícios, se houver, na 

forma transigida pelas partes no acordo. P.C. Às providências. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008011-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

ADILSON LENHARDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1008011-34.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA DE NAZARE BORGES DA SILVA, ADILSON 

LENHARDT Vistos etc., Trata-se de pedido de Homologação de Acordo 

formulado por Gessica Milene Gomes de Quadros e Willian Aleksander 

Vedoy em relação a guarda, visita e alimentos em favor do menor Pyetro 

Aleksander Gomes Vedoy. Pois bem. Ante a manifestação de vontade das 

partes exarada conjuntamente e, ainda, o parecer ministerial favorável, a 

homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença, sendo desnecessária a intimação das partes. Sem custas e 

honorários advocatícios, eis que desde já defiro os benefícios da justiça 

gratuita em favor das partes. P.C. Às providências. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002887-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R SCARIOT & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002887-07.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

R SCARIOT & CIA LTDA - EPP REU: VS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME Vistos etc., Entre um ato e outro, e 

após o regular trâmite processual, as partes apresentaram petição 

conjunta de acordo no Id 25127681, pugnando por sua homologação 

judicial. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, 

os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em 
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comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes. Custas 

e honorários advocatícios, se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo. P.C. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006370-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BEZERRA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006370-11.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS REU: ROBSON BEZERRA DOS SANTOS 

Vistos etc., Entre um ato e outro realizou-se sessão de mediação judicial, 

oportunidade em que as partes celebraram acordo, pugnando por sua 

homologação judicial. Pois bem. Ante a manifestação de vontade das 

partes exarada conjuntamente e, ainda, o parecer ministerial favorável, a 

homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença, sendo desnecessária a intimação das partes. Sem custas e 

honorários advocatícios, eis que desde já defiro os benefícios da justiça 

gratuita em favor das partes. P.C. Às providências. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000575-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONISE DE LOURDES FALINSKI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ISACO STEDILE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000575-24.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARCIONISE DE LOURDES FALINSKI DE SOUZA 

REQUERIDO: JOEL ISACO STEDILE Vistos etc., Entre um ato e outro, e 

após o regular trâmite processual, as partes apresentaram petição 

conjunta de acordo no Id 20167470, pugnando por sua homologação 

judicial. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, 

os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em 

comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes. Sem 

custas e honorários advocatícios, eis que desde já defiro os benefícios da 

justiça gratuita em favor das partes. P.C. Às providências. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004208-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004208-43.2019.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO PARZIANELLO EMBARGADO: 

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA Vistos etc., Antes 

mesmo da citação, a parte embargante manifestou pela renúncia do direito 

sobre que se funda a ação, pugnando pela extinção do feito. Pois bem. 

Acerca do tema, o STJ já decidiu que: “(...) A renúncia é ato privativo do 

autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a extinção 

do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer 

outra ação sobre o mesmo direito. É instituto de natureza material, cujos 

efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao 

reconhecimento do pedido pelo réu.” (STJ - REsp: 555139 CE 

2003/0099259-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 

12/05/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.06.2005 p. 

240) Assim, sem maiores delongas, HOMOLOGO o pleito de renúncia da 

ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, "c", do Novo Código de Processo Civil. Custas 

processuais remanescentes, se houve, a cargo da parte embargante. 

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte 

embargada não foi citada/intimada. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004261-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO SECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004261-92.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ARNO SECCHI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc., Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por ARNO 

SECCHI em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai do 

art. 509, II, e §1º, do CPC, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da parte requerida. A 

parte requerida foi citada e quedou-se inerte, conforme certidões de Ids 

17710559 e 25856580. A parte autora manifestou-se pelo julgamento 

antecipado da lide, Id 28154503. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Como já relatado, a parte autora ajuizou a presente liquidação de sentença 

para posteriormente promover o cumprimento da sentença erga omnes 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Acre, em face da requerida. A 

sentença que se pretende liquidar assim determinou: “(...) B) com amparo 

no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade dos os 

negócios jurídicos determinada no item A, determinar o restabelecimento 

das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da 

contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda a: B.1) 
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devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os 

valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit 

contendo dez contas VOIP 99Telexfree; B.3) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 

99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos itens B2 

e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda as 

contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as tenham 

ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá ser 

abatido do montante geral a receber, na proporção de U$28,90 para os 

divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores AdCentral 

Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e 

AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores 

que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da rede 

Telexfree, inclusive em razão de recompra de contas recebidas por 

anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser 

deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de 

venda; B.6) considerando que os contratos celebrados estabelecem 

valores em dólares norte-americanos, as devoluções aos partners e 

divulgadores e os abatimentos do que os mesmos receberam a título de 

bonificação na rede, gratificação de venda ou contas ativadas, deverão 

ser considerados em Reais, pelos montantes efetivamente pagos e 

recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial 

Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do 

efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral 

ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a 

citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa 

ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 880/964). Os valores das contas 

ativadas que serão abatidos do montante a ser recebido pelos 

divulgadores (conforme item B4) deverão ser atualizados monetariamente 

a partir da data da aquisição dos kits AdCentral e AdCentral Family e 

sujeitos a juros legais desde a citação. Os valores das comissões de 

venda que serão abatidos dos montantes a serem restituídos aos partners 

e os valores de todas as bonificações recebidas pelos divulgadores, 

inclusive a título de recompra de anúncios recebidos por postagens de 

anúncios, deverão ser atualizados monetariamente a partir do recebimento 

e sujeitos a juros legais a contar da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso 

dos autos, a relação contratual estabelecida entre as partes restou 

satisfatoriamente demonstrada através dos documentos juntados nos 

autos, Ids 9508005. A requerida, tendo quedado-se inerte, não comprovou 

que existem quantias a serem abatidas dos valores a serem restituídos à 

parte autora, na forma do disposto no item B5 da sentença. Deste modo, 

DECLARO por sentença, que a parte autora tem a receber da requerida, 

em razão da decisão que se está liquidando, o valor indicado na petição 

inicial, a ser atualizado na forma do item B7 do decisum. INTIME-SE o autor 

para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, EXPEÇA-SE carta precatória para que seja formalizada a 

penhora no rosto dos autos da ação civil pública indicada na petição 

inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para a garantia do juízo. 

Nada mais sendo pleiteado, arquivem-se os autos com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002515-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PAULO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEILA PAULO DE AGUIAR (REQUERENTE)

CILENE MARLI PAULO NAKAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINELSON PAULO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002515-92.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUCIENE PAULO SILVA OLIVEIRA, LEILA PAULO DE 

AGUIAR, CILENE MARLI PAULO NAKAMURA INVENTARIADO: 

MARINELSON PAULO Vistos etc., Sem delongas, HOMOLOGO O PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA formulado no Id 26128681 e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, diante do deferimento da AJG em favor da parte 

autora (Id 10280553). Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. 

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Às providências. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004793-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO VENANCIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004793-66.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VALDIVINO VENANCIO 

DA SILVA Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 

ajuizada por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de VALDIVINO VENANCIO DA SILVA, ambos qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que concedeu ao réu financiamento no valor de 

R$18.662,00 para ser restituído em 36 prestações mensais de R$616,34, 

mediante contrato de financiamento para aquisição de bens, garantido por 

Alienação Fiduciária. Diante do inadimplemento do réu-devedor, requereu, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto da garantia, com a 

posterior consolidação da posse e propriedade sobre o bem. A inicial veio 

instruída com documentos. Liminar deferida no ID n.º 11331724 e cumprida 

conforme ID n.º 11867716. A parte requerida fora devidamente citada, 

porém deixou de apresentar resposta, conforme certificado no Id 

31221850. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

versando o presente processo sobre matéria unicamente de direito e, 

verificando-se a desnecessidade de dilação probatória, o feito comporta 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Registro que o julgamento antecipado da lide, “in casu”, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença de mérito seja proferida, evitando-se que a causa tenha 

seu desfecho protraído. Compulsando estes autos, observo que a 

existência de relação jurídica contratual entre as partes está comprovada, 

que a inadimplência do devedor-fiduciante está caracterizada, e que a 

parte ré foi devidamente notificada extrajudicialmente para pagamento do 

débito em aberto, não tendo honrado com as parcelas devidas. Ressalto 

que o contrato objeto da lide, contém a firma expressa do réu-devedor, 

contendo, ainda, cláusula de alienação fiduciária em garantia sobre o bem 

descrito na inicial. Acrescento, igualmente, que o instrumento de protesto 

e a notificação extrajudicial de cobrança foram encaminhados para o 

endereço declinado pelo réu-devedor no momento da assinatura do 

contrato. É fato que os documentos trazidos aos autos mostram que o 

réu-devedor assumiu a condição de depositário ao oferecer o veículo em 

alienação fiduciária. E, não havendo pagamento do débito em atraso, de 

rigor a restituição do bem ao banco-credor como satisfação da dívida. A 

propósito: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1000309-26.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: ELIZA AMANDA 

SIQUEIRA DE MORAES DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO 

DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de 

Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias 

para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do 
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credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor 

a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 

3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69)” (TJMT, N.U 

1000309-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”. 

Logo, caracterizada a mora do devedor, a apreensão do veículo e o não 

pagamento do débito em atraso, é medida que se impõe a consolidação da 

posse e propriedade do veículo nas mãos da parte autora, em caráter 

definitivo. Como visto alhures, a posse e a propriedade plena do bem 

apreendido já foi consolidada nas mãos da parte requerente, em caráter 

liminar, na forma do disposto no Decreto-Lei n.º 911/69, sendo certo que 

não houve o pagamento do débito pendente no prazo legal, mesmo diante 

da regular citação da parte ré, tampouco purgação da mora. Desta forma, 

de rigor a procedência dos pedidos formulados na inicial. Ante ao exposto, 

confirmo a medida liminar de Id n.º 11331724 e, com fundamento no 

Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo marca VW - VOLKSWAGEN, Modelo: 

GOL PLUS 1.0 MI TOTAL FLEX 4P G, Ano: 2008, Cor: BRANCA, Chassi: 

9BWCA05W28P131432, Placa: JZO-0063, descrito na inicial, nas mãos da 

parte autora, cuja apreensão torno definitiva, devendo as parcelas 

quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de 

venda do bem. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o réu-devedor ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, bem como, arbitro honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Havendo restrição do veículo, providencie as 

baixas necessárias, certificando-se. Preclusa a via recursal, e nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as 

normas da CNGC-TJMT. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003409-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHERYK MARX SOUSA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003409-68.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JHERYK MARX SOUSA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc., Trata-se de cumprimento voluntário de 

sentença promovido pela parte sucumbente, na forma do art. 526 do 

NCPC, tendo a parte autora manifestado sua anuência aos valores 

depositados. Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. 

sentença, e JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. 

art. 924, II, ambos do NCPC. EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento 

dos valores depositados, conforme requerido na petição de Id 21984162. 

Após, ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002074-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO OAB - SP274066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002074-48.2016.8.11.0040. 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: ESTADO DO 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO PJe 

1002074-48.2016.8.11.0040 Embargante: Nidera Sementes Ltda 

Embargada: Fazenda Pública Estadual Vistos Etc, A embargante, na 

petição de ref. 16453613, informa que houve a alteração da sua 

denominação social para Cofco Internacional Grãos e Oleaginosas Ltda e 

posterior incorporação desta última pela empresa Cofco Internacional 

Brasil S.A., conforme documentos societários juntados ao mencionado 

expediente. Deste modo, requereu a retificação do polo ativo dos 

presentes embargos para Cofco Internacional Brasil S.A. Em nova 

manifestação (ref. 17478092), sustenta a embargante que os laudos 

periciais juntados aos autos são “insatisfatórios” em razão da ausência da 

realização de diligências, pela Sra. Perita, no terminal da ALL em Alto 

Araguaia, e nos portos de Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul, 

“para atestar ou afastar a hipótese de movimentação das mercadorias por 

esses locais”. Sustenta ser “imprescindível verificar nos terminais por 

onde passaram as cargas, locais que detêm o controle (até mesmo 

documental) do trânsito dessas mercadorias, a comprovação FÍSICA da 

exportação com documentos e informações que muitas vezes não ficam 

sob o poder da Embargante” sic. Em suma, a embargante aduz que 

compete à Sra. Perita efetuar o deslocamento até os referidos locais para 

a busca de documentos que comprovem a exportação das mercadorias 

mencionadas na inicial, de forma a evidenciar a insubsistência da 

autuação fiscal que deu ensejo à execução do crédito tributário nos autos 

em apenso. O Estado de Mato Grosso manifestou-se na peça de ref. 

18243971, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pela 

embargante. É o necessário. Decido. Quanto à irresignação da parte 

autora em relação ao laudo pericial ao argumento de que a expert 

nomeada nos autos deveria diligenciar junto a determinados locais para a 

obtenção de documentos comprobatórios das exportações mencionadas 

na peça inicial, cabe registrar que a prova pericial não se presta para 

tanto. Esta modalidade de meio probatório é de natureza técnica e 

científica e, portanto, deve ser determinada nos autos para apuração de 

fatos que demandem conhecimentos específicos. É esta a ratio da prova 

pericial, conforme expressamente disposto no art. 156, do CPC: “Art. 156. 

O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de 

conhecimento técnico ou científico”. Uma vez determinada a prova pericial 

contábil, portanto, o perito deve ater-se aos documentos juntados pelas 

partes, analisando-os para, ao final, emitir seu parecer. Não compete ao 

perito realizar “diligências” em busca de provas documentais solicitadas 

pela parte demandante, como se assumisse a função de seu estagiário ou 

representante legal, uma vez que a colação de documentos aos autos do 

processo compete exclusivamente às partes e não ao expert, cuja 

atuação se limita, repise-se, à emissão de laudo técnico ou científico 

baseado nos fatos debatidos nos autos e documentos coligidos ao 

caderno processual. O próprio CPC, no art. 464, § 1º, inciso I, estabelece 

o descabimento da prova pericial quando a prova do fato não depender de 

conhecimento especial técnico, verbis: “Art. 464. A prova pericial consiste 

em exame, vistoria ou avaliação. § 1º. O juiz indeferirá a perícia quando: I - 

a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico”. 

Conforme Dinamarco: “(...) a prova pericial atua no campo dos fatos a cujo 

conhecimento só se pode chegar com segurança mediante ilações 

fundadas em premissas técnico-científicas. Exclui-se sua admissibilidade 

quando pela própria natureza o fato for suscetível de ser descoberto por 

outros meios, como o exame de documentos (...)” (DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de direito processual civil, Vol III. São Paulo: Malheiros, 

2017, 7ª ed., p. 689). A juntada de eventuais documentos comprobatórios 

das alegações das partes segue a regra geral do ônus da prova previsto 

no art. 373, incisos I e II, do CPC, ou seja, é do autor quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito e do réu, quanto à alegação de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Para a regular produção e 

aproveitamento da prova pericial, importa que o auxiliar da justiça, quando 

nomeado, manifeste-se precisamente acerca da análise técnica e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 184 de 730



científica inerente ao seu encargo e não ultrapasse os limites de sua 

designação. É esta a dicção do art. 473, § 2º, do CPC, verbis: “Art. 473... 

(...) § 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia”. Deste modo, não prospera o pedido da 

embargante quanto à realização de “diligências” da Sra. Perita a 

determinados locais para a busca de documentos que supostamente 

comprovariam as alegações expostas na inicial. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 470, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de perícia ou 

quesitos complementares formulado pela embargante. Vistas às partes 

para apresentarem os memoriais finais no prazo comum de 30 (trinta) dias. 

Atente-se o embargado quanto à necessidade de manifestação específica 

em relação à petição da embargante de ref. 16453613, que pretende 

retificar o polo ativo para Cofco Internacional Brasil S.A. Após, conclusos 

para sentença. Cumpra-se. Sorriso-MT, 19 de fevereiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007282-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO DE AVILA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO 

MUNICIPIO DE SORRISO (REU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ISABEL KOCH OAB - MT26854/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007243-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA KREIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007243-45.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

OLINDA KREIN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS 

ETC, Compulsando detidamente os autos, observo que os documentos 

juntados pela autora revelam a sua residência na Comarca de Nova 

Ubiratã-MT. Com efeito, o art. 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, 

ao criar a competência delgada da justiça Estadual para o julgamento de 

causas ajuizadas contra o INSS, estabelece de forma cristalina que a 

demanda deve ser ajuizada "na comarca do domicílio do segurado" 

quando ela não for sede de vara federal. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do art. 

109, § 3º, da CF, sendo parte autora segurada domiciliada em município 

que não seja sede de vara federal, ela tem a opção de ajuizar a ação 

previdenciária perante o juízo estadual que tenha jurisdição sobre o seu 

d o m i c í l i o . ”  ( T R F - 4  -  A G :  5 0 3 4 6 5 6 7 9 2 0 1 9 4 0 4 0 0 0 0  

5034656-79.2019.4.04.0000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 12/11/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. 

PROPOSITURA PERANTE JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO 

SEGURADO. ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O segurado 

domiciliado em município que não seja sede de Vara Federal tem a opção 

de ajuizar a ação previdenciária perante o Juízo Estadual com jurisdição 

sobre o seu domicílio, a teor do artigo 109, § 3º, da Constituição Federal.” 

(TRF-4 - MS: 50342193820194040000 5034219-38.2019.4.04.0000, 

Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) Deste modo, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA jurisdicional para processar a presente demanda em favor 

do Juízo do domicílio da autora. Remetam-se estes autos ao Juízo da 

comarca de Nova Ubiratã-MT, fazendo constar nossas sinceras 

homenagens. Após, promova-se a baixa na distribuição e demais 

anotações necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 14 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001603-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE MORAES (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001603-90.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

SEVERINA DA CONCEICAO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIZETE MORAES 

VISTOS ETC, Severina da Conceição da Silva ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social e Elizete Moraes, qualificados no autos, 

almejando liminarmente a suspensão do pagamento de pensão por morte. 

Aduz ser genitora e dependente de Manoel Silvestre da Silva Filho, 

falecido em 16/06/2018. Alega que com o falecimento do de cujus, a 

autarquia concedeu o benefício à 2ª ré, ao argumento de existência de 

união estável com o instituidor, contudo, tal decisão administrativa se 

encontra equivocada, tendo em vista a ausência dos requisitos de 

constituição de união estável entre ambos. Requerem a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. Intimada 

para emendar a inicial, a autora apresentou documentos faltantes à ref. 

31145015. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Tutela de urgência Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, o bloqueio do benefício de pensão por 

morte pago à requerida Elizete Moraes, ao fundamento de ausência de 

constituição de união estável entre ambos, e ao final, que o benefício seja 

lhe concedido, em virtude da sua qualidade de dependente do segurado. O 

pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 
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pretendida pela parte, qual seja, a suspensão do pagamento de benefício, 

o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, indícios da ausência de união estável entre o segurado 

e a ré, quicá, da qualidade de dependente da autora em relação ao de 

cujus. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida pela demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a parte 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à Agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Sorriso-MT, 14 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001956-33.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSALINO DE MORAIS GUEDES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Rosalino de Morais Guedes Ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para 

o trabalho em decorrência do diagnóstico de “sequelas de necrose 

vascular bilateral em estágio avançado”. Narra que requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “não comparecimento à perícia médica”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimado para 

emendar a inicial, o autor acostou o documento faltante à ref. 30993369. É 

o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitado para o trabalho, bem como, que ao final da presente ação o 

mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência 

em caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 

300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa 

antecipar um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 
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independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 11h20min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, CITE-SE A AUTARQUIA REQUERIDA para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 14 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001457-49.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA HELENA MACIEL DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Maria Helena Maciel de Souza ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “CID: 10 M75 (lesões do ombro) 

M65 (sinovite e tenossinovite)”. Narra que requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimada para 

emendar a inicial, a autora acostou o documento faltante à ref. 30873328. 

É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
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quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 11h30min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 14 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001924-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ZILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001924-28.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

RODRIGO ZILIO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS 

ETC, Rodrigo Zilio ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de 

Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento 

do benefício auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência Social e se 

encontra incapacitado para o trabalho em virtude do diagnóstico de “sérios 

problemas na coluna e na coxa esquerda”. Narra que recebeu o benefício 

auxílio-doença administrativamente, contudo, o benefício foi indevidamente 

cessado ao argumento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula 

a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimado para 

acostar os autos o requerimento administrativo do benefício, o autor 

alegou a impossibilidade momentânea de cumprir a determinação, bem 

como, pleiteou que a autarquia seja intimada para apresentar o documento 

faltante (ref. 31088877). É o necessário. Decido. I- Da ausência de 

comprovante de indeferimento administrativo Alega o autor impossibilidade 

momentânea em acostar o comprovante de indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, pois, se encontra sem acesso ao site “Meu INSS”, em 

contato com o canal de atendimento da autarquia, não conseguiu 

solucionar o problema, e se encontra impossibilitado de se deslocar à 

Sinop para regularizar a pendência. Considerando as medidas de 

isolamento social decorrentes do combate à disseminação da Covid-19 

(Novo Coronavírus), DEFIRO excepcionalmente o pedido do autor e 

RECEBO a inicial sem a juntada do documento. Oficie-se a Agência local 

do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio 

da documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. I – 

Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 
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determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de ainda 

estar incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final 

da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 11h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 14 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-21.2019.8.11.0040
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Processo n° 1001099-21.2019.8.11.0040 Requerente: Joice Mendes 

Rodrigues Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Em 

tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente os autos, 

observo irregularidade na inicial que impõe sua emenda. Colhe-se dos 

autos que a autora, companheira do instituidor, requer judicialmente a 

concessão do benefício de pensão por morte. No entanto, acostou 

requerimento administrativo do benefício em favor do filho menor “de 

cujus”, Matheus Mendes da Silva, NB 179284912-2, inclusive, negado pela 

autarquia ré, ao fundamento da AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO 

POSTULANTE COMO PESSOA FÍSICA (id. 18202097). Destarte, o 

requerimento em nome do filho menor do instituidor não desobriga a autora 

em formular novo requerimento administrativo em relação ao benefício 

postulado na inicial e, de consequência, demonstrar seu interesse 

processual, tema enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do RE 631210. Ante o exposto, intime-se a requerente na pessoa de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e 

juntar aos autos o requerimento administrativo do benefício almejado na 

peça de ingresso em seu favor, bem como, a negativa da autarquia e, em 

igual prazo, comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena 

de extinção, na forma do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. SUSPENDO, temporariamente, os 

efeitos da liminar concedida no id. 18229196. Feito isso, certifique-se o 

necessário e, empós, conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 15 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001294-69.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE PAULA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Bruno Eduardo Rodrigues de Paula 

ajuíza “Ação Previdenciária” em face do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social almejando a concessão do benefício auxílio-acidente. 

Decisão determinando que o autor emende a inicial, acostando aos autos o 

requerimento administrativo do benefício pleiteado (ref. 30991280). O autor 

postulou reconsideração da decisão, ao argumento de que a concessão 

de auxílio-acidente, quando precedido de auxílio-doença, não necessita de 

requerimento administrativo (ref. 31146913). É o relatório. Fundamento e 

decido. O pedido do autor não merece acolhida. Compulsando os autos 

verifico que a demanda se trata de concessão de benefício previdenciário 

- auxílio-acidente - e não de revisão, restabelecimento ou manutenção de 

benefício já concedido. Ainda, foi formulado pelo autor apenas pedido de 

auxílio-doença, sem pleito de renovação/prorrogação na seara 

administrativa, o que caracteriza falta de interesse de agir, pois não houve 

pretensão resistida. À propósito APELAÇÃO CÍVEL. INFORTUNÍSTICA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, RESSALVADAS AS 

HIPÓTESES DE REVISÃO, RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO DE 

BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. INEXISTÊNCIA DE TAIS 

HIPÓTESES NO CASO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM 

TAL SENTIDO, DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO N. 631.240). SENTENÇA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. Verificado, no caso dos autos, que a ação matriz foi 

ajuizada após a uniformização de entendimento pela Suprema Corte (RE n. 

631.240); que o pedido é de concessão e não de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido; e, ainda, que 

o entendimento da autarquia apelada não é notório e reiteradamente 

contrário à postulação do segurado apelante, faz-se indispensável o 

prévio requerimento administrativo. (TJ-SC - AC: 03010115920188240052 

Porto Uniao 0301011-59.2018.8.24.0052, Relator: João Henrique Blasi, 

Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público) 

Ademais, acerca da alegação de desnecessidade de requerimento 

administrativo do benefício auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, 

trago o recente posicionamento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR 

A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o 

regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 

2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta 

Corte, segundo o qual a concessão de benefícios previdenciários impõe a 

formulação de prévio requerimento administrativo. III - Não apresentação 

de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em 

regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do 

Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do 

Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da 

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua 

aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ 

- AgInt no REsp: 1833684 SC 2019/0251395-0, Relator: Ministra REGINA 

HELENA COSTA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 12/02/2020). Por tais razões, não há outra 

solução senão a extinção do presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial, com fundamento nos artigos 321, paragrafo único e art. 

330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no 

art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem custas. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações devidas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 15 de abril de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005727-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA DA 

SILVA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Maria Aparecida da Silva ajuizou Ação Previdenciária em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando, em síntese, 

a condenação do requerido à concessão do benefício pensão por morte 

em relação à sua genitora falecida, Cacilda Maria da Silva, de quem era 

dependente economicamente. Forte em tais fundamentos pugnou pela 

procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Contestação 

apresentada à ref. 17462203, pela improcedência dos pedidos. Réplica de 

ref. 18272041. O saneador fixou os pontos controvertidos, deferiu a 

produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento. 

Audiência instrutória realizada, oportunidade em que se colheu a oitiva de 

testemunhas. É o necessário. Decido. A pretensão formulada pela autora 

não merece acolhida. Como relatado, pretende a demandante obter o 

benefício previdenciário de pensão por morte, mesmo já recebendo o 

benefício nº 6021247276 (Esp 87, Amparo Social Pessoa Portadora de 

Deficiência). Ocorre que a cumulação de benefícios pretendida encontra 

óbice na legislação de regência, qual seja, art. 20, § 4º, da Lei nº 8.742/93, 

verbis: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (...) § 

4º. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória”. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CUMULAÇÃO DE 

PENSÃO POR MORTE COM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
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HONORÁRIOS 1. O direito ao benefício assistencial pressupõe o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente 

(incapacidade para o trabalho e para a vida independente, de acordo com 

a redação original do art. 20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme 

redação atual do referido dispositivo) ou idoso (neste caso, 

considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) 

situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência 

econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família. 2. 

Impossibilidade de cumulação de pensão por morte com benefício 

assistencial, de acordo com o parágrafo 4º, do art. 20, da Lei 8.742/93. 3. 

Não atendidos os pressupostos pela parte autora, é indevido o benefício. 

3.Verba honorária majorada, por força do comando inserto no art. 85 do 

NCPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da AJG”. 

(TRF 4ª Região – AC nº 5000388-54.2016.404.7032-PR – Rel. Luiz 

Fernando Wowk Penteado – j. 31/10/17 – Turma Regional Suplementar do 

Paraná). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

REVOGO A LIMINAR DE REF. 15765240. Condeno a autora ao pagamento 

de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil, atentando-se para o fato de ser beneficiária da justiça gratuita. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 15 de março de 2020 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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Processo nº 1004162-25.2017.8.11.0040 Requerente: Vilmar Pires da 

Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Vilmar Pires da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido ao restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e/ou à concessão de aposentadoria por invalidez. Para 

tanto, aduziu ser filiado da Previdência Social, bem como, totalmente 

incapacitado para o trabalho em razão de cardiopatia e insuficiência 

cardíaca (CID: I50), doenças diagnosticadas em 2016. Verberou que em 

razão das moléstias incapacitantes, o requerido lhe concedeu o benefício 

de auxílio-doença entre 01/06/2016 a 18/07/2017, quando, de então, 

negado sua manutenção pela autarquia federal, ao fundamento da 

ausência de incapacidade laborativa do segurado. Aduziu, no entanto, que 

a incapacidade laboral permanece, portanto, fazendo jus a concessão dos 

benefícios postulados na inicial. Forte em tais fundamentos pugnou pela 

procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos e formulou 

quesitos. A decisão id. 9417406 concedeu liminarmente o benefício 

auxílio-doença em favor de autor. Em contestação (id. 10232958), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento 

da ausência de incapacidade laborativa do requerente, bem como, a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade do segurado. Juntou documentos e apresentou quesitos. 

Réplica id. 10457322. A decisão id. 11654092 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido. De outro lado, acolheu o pedido de 

produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial id. 18258220. O autor concordou com o Laudo Pericial (id. 

20588956). O réu quedou-se silente, consoante certidão id. 21832729. É o 

necessário. Decido. Como relatado, postula a parte autora a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou restabelecimento do 

auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da 

referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá 

da verificação da condição de incapacidade mediante exame 

médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às 

suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º. 

A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o período de carência 

exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez e/ou do 

benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; In casu, a carência mínima legal para a 

concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pelo 

segurado, tanto é que lhe foi anteriormente concedido o benefício de 

auxílio-doença pela autarquia entre 01/06/2016 a 18/07/2017, quando 

cessado. Quanto à incapacidade laborativa do segurado, a prova pericial 

(id. 18258220) foi conclusiva ao consignar que o autor em decorrência 

das enfermidades narradas na inicial está INCAPACITADO DE FORMA 

TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO, impossibilitado, portanto, de 

manter as atividades antes exercidas, inclusive, insuscetível de 

reabilitação. No quadro histórico da perícia, apontou a senhora perita: “No 

dia 24 de maio de 2018, às 08:30 horas, na sede do Fórum de Sorriso, 

situado à Rua Canoas, s/n°, na cidade de Sorriso-MT, realizei perícia 

médica do Sr. Vilmar Pires da Silva, com 52 anos de idade, brasileiro, 

casado, morador na cidade de Sorriso-MT. Tem ensino fundamental 

completo. Apresenta em sua carteira de trabalho os registros 

empregatícios como serralheiro, soldador e mecânico. Contribuiu ao INSS 

como individual em 2014 e 2015 referindo ter trabalhado como autônomo. 

Recebeu benefício auxílio-doença do INSS em vários períodos: em 2007 

por fratura de antebraço esquerdo, em 2009 e 2010 por fratura de 

mandíbula e a partir de junho de 2016 por doença cardíaca. Apresenta 

diagnóstico de miocardiopatia dilatada com fração de ejeção diminuída, 

ventrículo esquerdo dilatado, função de ventrículo esquerdo diastólica e 

sistólica deprimidas com hipocinesia difusa e dilatação também de aorta 

ascendente e raiz da aorta. Faz uso contínuo de medicação específica. 

Refere falta de ar aos mínimos esforços. Apresenta também suspeita 

diagnóstica de meningioma intra canal vertebral em região lombar que 

comprime raízes nervosas.” No exame físico, relatou: “O periciando se 

encontra hidratado, eupneico, consciente, orientado, afebril, com fala, 

visão e audição preservados. Auscultas cardíaca e pulmonar normais. 

PA=170X80mmHg. Freqüência cardíaca de 52bpm. Deambula normalmente. 

Apresenta-se vigil, com auto cuidado preservado, orientado no tempo e no 

espaço. Contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas em 

detalhes e coerentes. Pensamento de curso, forma e conteúdo normais. 

Sem alterações cognitivas. Sem alteração da memória ou do raciocínio. 

Coluna vertebral sem deformidades, porém com importante limitação aos 

movimentos pela dor referida. Lasegue positivo bilateral.” Indicou, também, 

a apresentação de exames complementares: “1- Ecocardiograma 

25/05/2016: Função ventricular esquerda diastólica deprimidas. Ventriculo 

esquerdo levemente dilatado. Raiz de Aorta e Aorta ascendente dilatadas. 

Hipocinesia difusa de VE. Insuficiência aórtica leve. Fração de ejeção de 

ventrículo esquerdo de 50%. 2-Ressonância magnética de coluna lombar 

25/04/2018: No nível de D12-LI, observa-se nódulo sólido no interior do 

canal vertebral, intra-dural, localizado junto ao contorno dorsolateral direito 

da medula, deslocando e comprimindo a medula para a região centrolateral 

esquerda. Este nódulo possui contornos bem definidos mede 15x12x10mm 

em seus maiores diâmetros, com hiposinal em T1, hipersinal em T2 e realce 

homogeneo pelo meio de contraste endovenoso. A medula não apresenta 

alteração de sinal no nível da compressão exercida pelo nódulo. 

Considerar, dentre as possibilidades diagnósticas, a hipótese de 

meningeoma. Demais segmentos da medula com morfologia e sinal 

normais. Demais porções do canal vertebral e demais forames 
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intervertebrais preservadas. Partes moles paravertebrais com aspecto 

normal. 3- Ecocardiograma 17/04/2018: Função ventricular esquerda 

sistólica deprimida. Disfunção diastólica. Ventrículo esquerdo com 

dilatação leve a moderada. Raiz de Aorta e Aorta ascendente dilatadas. 

Insuficiência aórtica leve, com regurgitação leve. Fração de ejeção de 

ventrículo esquerdo de 50,56%.” Aos quesitos da parte autora, respondeu 

a perita: 1- Queira o Sr. Perito, após análise minuciosa dos documentos 

anexados ao processo e da parte autora, identificar todas aspatologias 

acometidas pela mesma, classificando-as pela nomenclatura CID10. 

Resposta – diagnóstico de miocardiopatia dilatada com fração de ejeção 

diminuída, ventrículo esquerdo dilatado, função de ventrículo esquerdo 

diastólica e sistólica deprimidas com hipocinesia difusa e dilatação também 

de aorta ascendente e raiz da aorta. Faz uso contínuo de medicação 

específica. Refere falta de ar aos mínimos esforços. Apresenta também 

suspeita diagnóstica de meningioma intra canal vertebral em região lombar 

que comprime raízes nervosas. 2. Queira o Sr. Perito, avaliando o autor e 

os exames e documentos cardiológicos (docs. 23/24 e 32), dizer se 

apresentam algum vicio que desqualifique os documentos como provas 

idôneas. Se apresentam, demostrando o embasamento técnico utilizado 

para chegar a tal conclusão. Resposta – não cabe ao perito médico definir 

o crime de fraude. 3. Queira o Sr. Perito, avaliando o autor e os laudos da 

especialista em cardiologia Dra. Dorzelina (docs. 28, 30 e 33), dizer se 

apresentam algum vicio que desqualifique os documentos como provas 

idôneas. Se apresentam, demostrando o embasamento técnico utilizado 

para chegar a tal conclusão. Resposta – não cabe ao perito médico definir 

o crime de fraude. 4. O Laudo médico pericial do INSS (doc.34) apresenta 

fundamentação técnica que possa contrapor os documentos acima 

citados? Resposta - não cabe ao perito médico definir o crime de fraude. 

5. A patologia do autor tem cura? Qual o tratamento adequado e qual a 

probabilidade de fazê-lo correto, considerando a demora no atendimento 

pelo SUS? Qual o tempo necessário? Resposta – não. Recebeu tratamento 

medicamentoso. A probabilidade do autor fazer o tratamento correto não 

há como responder, pois cabe a cada paciente ter sua consciência de 

fazelo, e não tem relação com a demora do SUS. Trata-se de tomar os 

medicamentos prescritos. 6. Para qual finalidade se destina o receituário 

identificado pelo doc. 31? Resposta – O medico assistente do autor 

prescreveu estes medicamentos que devem ser tomados conforme a 

orientação. Não cabe ao médico perito nomeado, averiguar a conduta da 

colega médica. Não é este o objetivo em questão. 7. Considerando os 

achados, os exames, laudos e as respostas aos quesitos anteriores, 

queira o Sr. Perito responder: a) O autor demonstrou alguma recuperação 

na sua patologia no período posterior a data da cessação (18/07/17). 

Caso tenha apresentado recuperação, qual o fundamento técnico para 

referida conclusão? Resposta – não demonstrou. b) Está o autor 

incapacitado para o trabalho remunerado que habitualmente vinha 

exercendo (metalúrgico) desde 01/06/2016? Sendo data diferente qual o 

fundamento médico técnico utilizado para esta conclusão? Resposta – 

Apresenta incapacidade total e definitiva ao trabalho desde junho de 2016. 

c) Qual o entendimento do perito sobre incapacidade social? Esta o autor 

inserido nos requisitos da incapacidade social? Resposta - A 

incapacidade social é a análise de fatores negativos socioeconômicos e 

culturais no contexto na qual o indivíduo está inserido, e que interferem a 

prática de sua vida. d) A patologia do autor é crônica, degenerativa ou 

progressiva? Resposta – crônica e degenerativa. e) A incapacidade é 

total ou permanente? Resposta – total e permanente f) A incapacidade é 

multifuncional? Resposta - sim g) Se o autor fosse obrigado a retornar ao 

trabalho para a sua sobrevivência, estaria ele propenso ao agravamento 

da patologia? Resposta – patologia não relacionada ao trabalho se caso 

houve retorno ao trabalho h) O autor apresenta situações de quadro 

depressivo? Resposta – ao exame físico não apresentou esta 

característica, provavelmente por estar estabilizado pelo uso contínuo dos 

medicamentos prescritos. i) O autor faz uso de medicação? Essa 

medicação provoca efeitos colaterais? Esses efeitos podem interferir na 

disposição física e psíquica emocional do autor? Resposta – sim. Refere 

sintomas gástricos que podem ser tratados com medicação disponibilizada 

pela rede pública. j) Pelo histórico do autor anteriormente citado, pode-se 

dizer que o autor permaneceu sem condições de retornar ao trabalho de 

metalúrgico desde 01/06/2016? Resposta – sim. k) Documentalmente, 

pode-se dizer que a incapacidade do autor teve início em 01/06/2016 

(CNIS — doc. 04/04v)? Caso negativo, qual a data correta e qual foi 

fundamento técnico motivado dessa conclusão? Resposta – sim. Aos 

quesitos do réu, respondeu: 1- Qual o nome e a idade atual do autor? Qual 

o atual estado de saúde do autor? Resposta - Resposta- Sr. Vilmar Pires 

da Silva com 52 anos de idade. Apresenta diagnóstico de miocardiopatia 

dilatada com fração de ejeção diminuída, ventrículo esquerdo dilatado, 

função de ventrículo esquerdo diastólica e sistólica deprimidas com 

hipocinesia difusa e dilatação também de aorta ascendente e raiz da aorta. 

Faz uso contínuo de medicação específica. Refere falta de ar aos mínimos 

esforços. Apresenta também suspeita diagnóstica de meningioma intra 

canal vertebral em região lombar que comprime raízes nervosas. Ao 

exame físico pericial apresenta importante limitação funcional. 2 - Qual a 

atividade laborativa habitual do autor? A parte autora é empregada ou 

autônoma? Resposta - trabalhou como mecânico, serralheiro e soldador, 

tendo trabalhado como funcionário público e como autônomo até dezembro 

de 2015. 3 - Diga a Sra. perita, se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, de forma leve, moderada ou intensa ? 

Resposta - esforço físico moderado. 4 - Diga a Sra. Perita se a parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intensa, calosidades das mãos, etc. Resposta - 

não 5 - Diga Sra. perita se o autor está acometido de alguma patologia ? 

Qual? Causou incapacidade? Resposta - Apresenta diagnóstico de 

miocardiopatia dilatada com fração de ejeção diminuida, ventriculo 

esquerdo dilatado, função de ventrículo esquerdo diastólica e sistólica 

deprimidas com hipocinesia difusa e dilatação também de aorta 

ascendente e raiz da aorta. Faz uso contínuo de medicação específica. 

Refere falta de ar aos mínimos esforços. Apresenta também suspeita 

diagnóstica de meningioma intra canal vertebral em região lombar que 

comprime raizes nervosas. Ao exame físico pericial apresenta importante 

limitação funcional. 6 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a 

Sra. perita se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe 

comprovação por exame complementar? Resposta - clinicamente e com 

exames compelentares. 7 - Diga a Sra. perita, no caso de resposta 

afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exames 

complementares, quais foram os resultados dos mesmos? Resposta - 

Ecocardiograma 25/05/2016: Função ventricular esquerda diastólica 

deprimidas. Ventriculo esquerdo levemente dilatado. Raiz de Aorta e Aorta 

ascendente dilatadas. Hipocinesia difusa de VE. Insuficiência aórtica leve. 

Fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 50%. -Ressonância 

magnética de coluna lombar 25/04/2018: No nível de D12-LI, observa-se 

nódulo sólido no interior do canal vertebral, intra-dural, localizado junto ao 

contorno dorsolateral direito da medula, deslocando e comprimindo a 

medula para a região centrolateral esquerda. Este nódulo possui 

contornos bem definidos mede 15x12x10mm em seus maiores diâmetros, 

com hiposinal em T1, hipersinal em T2 e realce homogeneo pelo meio de 

contraste endovenoso. A medula não apresenta alteração de sinal no nível 

da compressão exercida pelo nódulo. Considerar, dentre as possibilidades 

diagnósticas, a hipótese de meningeoma. Demais segmentos da medula 

com morfologia e sinal normais. Demais porções do canal vertebral e 

demais forames intervertebrais preservadas. Partes moles paravertebrais 

com aspecto normal. - Ecocardiograma 17/04/2018: Função ventricular 

esquerda sistólica deprimida. Disfunção diastólica. Ventrículo esquerdo 

com dilatação leve a moderada. Raiz de Aorta e Aorta ascendente 

dilatadas. Insuficiência aórtica leve, com regurgitação leve. Fração de 

ejeção de ventrículo esquerdo de 50,56%. 8 - Caso a resposta ao quesito 

5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar a provável data do 

inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu agravamento, se for o 

caso? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável data do inicio da incapacidade, ou se apenas é possível 

atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

especialmente se a data do inicio da enfermidade não coincide com a data 

do inicio da incapacidade. Resposta - junho de 2016. 9 - Caso a resposta 

ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia declinada 

encon t ra -se  em fase  evo lu t i va  (descompensada )  ou 

estabilizada(residual)? Resposta - estabilizada comparando os dois 

exames de ecocardiograma. 10 - Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. perita se o autor se encontra em uso de medicação 

específica para o diagnóstico declinado? Resposta – sim. 11 - Diga a Sra. 

perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor 

se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia ? Resposta - sim. 12 - Diga a Sra. Perita se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? 

Resposta - Considero o autor com incapacidade total e definitiva desde 
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junho de 2016. Neste caso, não indico reabilitação funcional. 13 - Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga a Sra. perita, se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Resposta – permanente. 14 - No caso de incapacidade diga a Sra perita 

se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, acidente do 

trabalho ou doença profissional, no que se inclui acidentes ou quaisquer 

atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como 

acidente sofrido fora do local do trabalho, mas na execução de serviço a 

trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de 

trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da 

parte autora. Resposta - não relacionada ao trabalho. 15 - No caso de 

incapacidade permanente e parcial, diga a sra perita se a incapacidade 

decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga a 

Sra perita se, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que 

implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor 

habitualmente exercia. Resposta - não relacionada a acidente. 16 - No 

caso de incapacidade temporária e parcial, e temporária total, qual o prazo 

estimado para a recuperação laborativa? Resposta - Considero o autor 

com incapacidade total e definitiva desde junho de 2016. Neste caso, não 

indico reabilitação funcional. 17- No caso de incapacidade permanente e 

total, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

Resposta - Considero o autor com incapacidade total e definitiva desde 

junho de 2016. Neste caso, não indico reabilitação funcional. (...) Ao 

término, concluiu a expert: “Conclusão: O periciando, o Sr. Vilmar Pires da 

Silva, com 52 anos de idade, trabalhou como mecânico, serralheiro e 

soldador, tendo trabalhado como funcionário público e como autônomo até 

dezembro de 2015. Apresenta diagnóstico de miocardiopatia dilatada com 

fração de ejeção diminuída, ventrículo esquerdo dilatado, função de 

ventrículo esquerdo diastólica e sistólica deprimidas com hipocinesia 

difusa e dilatação também de aorta ascendente e raiz da aorta. Faz uso 

contínuo de medicação específica. Refere falta de ar aos mínimos 

esforços. Apresenta também suspeita diagnóstica de meningioma intra 

canal vertebral em região lombar que comprime raízes nervosas. Ao 

exame físico pericial apresenta importante limitação funcional. Considero o 

autor com incapacidade total e definitiva desde junho de 2016. Neste caso, 

não indico reabilitação funcional.” Destarte, a perícia médica atestou que o 

requerente quando do indeferimento do pedido de prorrogação do 

benefício auxílio-doença, ocorrido em 18/07/2017, se encontrava 

totalmente incapacitado para o trabalho, conforme respostas aos quesitos 

n°s 8, 11, 12, 13 e 16, incapacidade insuscetível de reabilitação, 

consoante resposta ao quesito nº 17. Com efeito, comprovado pela parte 

autora o requisito da incapacidade total e definitiva para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, é de rigor 

a procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício de 

aposentadoria por invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

CARDIOPATIA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. SISTEMÁTICA DE 

ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO. TEMA Nº 810 DO STF. REFORMATIO IN 

PEJUS. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. 

Atestada a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de 

suas funções habituais, por padecer de cardiopatia grave, correta a 

concessão de aposentadoria por invalidez. 2. Em relação ao termo inicial, 

esta Turma firmou entendimento no sentido de que, evidenciado que a 

incapacidade laboral já estava presente quando do requerimento 

administrativo ou quando da suspensão indevida do auxílio-doença, 

mostra-se correto o estabelecimento do termo inicial do benefício 

previdenciário em tal data. 3. Sistemática de atualização do passivo 

observará a decisão do STF consubstanciada no seu Tema nº 810. 

Procedimento que não implica reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada 

material. 4. Apelação do INSS desprovida, provido parcialmente o apelo do 

a u t o r . ”  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 0 1 0 3 2 5 7 2 0 1 6 4 0 4 7 0 1 2  P R 

5001032-57.2016.4.04.7012, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de 

Julgamento: 12/12/2017, QUINTA TURMA) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Vilmar Pires da Silva, no 

valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 

8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, DESDE a cessação do 

benefício auxílio-doença, OU SEJA, 18/07/2017. Ratifico a liminar id. 

9417406 Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da DATA 

cessação do benefício auxílio-doença, 18/07/2017, OBSERVADO 

EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Intime-se a 

autarquia ré por meio da Procuradoria Federal Especializada do INSS com 

todos os dados necessários da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, implantar o benefício ora concedido, sob pena multa a ser 

posteriormente fixada no caso de descumprimento desta decisão. 

Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com 

fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado 

pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como, honorários advocatícios 

sucumbências, no valor que arbitro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na 

forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo 

em vista que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é 

inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, 

inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 

13.105/2015. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 14 de abril de 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito Nome: Vilmar Pires da 

Silva CPF: 549.943.069-15 RG 27637344 (SSP/MT) Data de nascimento: 

07/09/1965 Nome da mãe: Leonilda Pires da Silva Endereço do segurado 

(a): Rua das Petúnias n° 29, Bairro Morada do Sol, Sorriso/MT. Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez Renda mensal: a ser calculada 

pela autarquia federal de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 

8.213/91 Data do início do benefício – DIB: 18/07/2017

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005500-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DAMARAT SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo nº. 1005500-34.2017.8.11.0040 Requerente: Josiane Damarat 

Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Josiane Damarat Santos ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do beneficio de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada à 

Previdência Social e estar totalmente incapacitada para o trabalho frente 

às seguintes moléstias: fratura da diáfise do rádio (CID 10: S52.3) e dor 

articular (M25.5). Verberou que em razão das enfermidades teve o 

benefício de auxílio-doença concedido pelo INSS, no entanto, negada sua 

manutenção a partir de 28/03/2017, ao fundamento da ausência de 

incapacidade laborativa da segurada. Asseverou, contudo, que a 

incapacidade para o trabalho permanece. Forte em tais fundamentos 

pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos e 

formulou quesitos. A decisão id. 10771576 concedeu liminarmente o 

benefício de auxílio-doença em favor da autora. Em contestação (id. 

11803423), o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos, ao argumento da ausência de doença incapacitante da 

requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim 

de atestar a incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou 

quesitos. Réplica id. 12430388. A decisão id. 13254244 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial id. 21060035. A parte autora manifestou acerca do Laudo Pericial 

(id. 21312562). O requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 

24702077. É o necessário. Decido. Com narrado, postula a requerente a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei 

n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
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Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da 

referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

(...)” Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez 

são a incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação, impossibilidade do exercício 

de atividade que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a carência mínima legal para a concessão dos 

benefícios postulados na inicial foi devidamente cumprida pela segurada, 

tanto é que a própria autarquia já lhe havia concedido anteriormente o 

benefício de auxílio-doença, bem como sequer foi fundamento para a 

negativa à concessão do benefício na via administrativa. No tocante à 

incapacidade laborativa da segurada, a prova pericial (id. 21060035) não 

concluiu pela incapacidade total e definitiva da autora para o exercício das 

atividades antes exercidas e a lhe garanta a própria subsistência, mas 

apenas e tão somente que durante determinado período encontrava-se 

incapacitada para o trabalho. Aos quesitos do INSS, respondeu o perito 

judicial: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado 

de saúde do (a) autor(a)? Resposta: Josiane Damarat santos ,32 anos. A 

periciad a compareceu a perícia deambulando sem auxílio de órteses e 

próteses relatando acidente em 2015 com cirurgias de antebraço 

esquerdo no Hospital Regional Sorriso em 2105 e 2016 . LOC, BEG, MUC 

PA=1 30/ 8 0mmhg AP=MV + sem ruídos adventícios AC= RR, BNF, sem 

sopros Sem restrição de ADM das articulações do s membro s superiores 

A palpação observasse permanência de material de síntese em antebraço 

direito Sem calosidades em ambas as mãos Pulsos periféricos presentes 

Cicatriz em região dorsal do antebraço direito sem fístulas Sem déficit de 

adm dos membros inferiores Sem cacifo dos membros inferiores Laségue 

negativo Marcha sem claudicação.” 2) Qual a atividade laborativa habitual 

do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? Resposta: 

Relata ser doméstica, empregada conforme CTPS. 3) Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Resposta: Moderada; preparam refeições e prestam 

assistência às pessoas, cuidam de peças do vestuário como roupas e 

sapatos e colaboram na administração da casa, conforme orientações 

recebidas. Fazem arrumação ou faxina e podem cuidar de plantas do 

ambiente interno e de animais domésticos 4) Diga o Sr. Perito se a parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: 

A periciada relata que está trabalhando e consta em CTPS registro de 

trabalho como empregada doméstica desde Fevereiro de 2018. 5) Diga o 

Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? Resposta: Sim, sequela de fratura do antebraço 

direito (T92), não. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, 

diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou 

existe alguma comprovação por exame completar? Resposta: Exame físico 

e exames complementares. (...) 8) No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE . Resposta: DII em 29/03/2017 

conforme CNIS. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o 

Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada( residual) ? Resposta: Estabilizada. 10) 

Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) 

Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o diagnóstico 

declinado? Resposta: Não 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. Resposta: Não. 14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se 

a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. Resposta: Não foi relatado acidente de 

trabalho. 15) 5) No caso de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o 

Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra 

natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das 

lesões, restaram seqüelas que implicaram redução da capacidade para o 

trabalho que o autor habitualmente exercia Resposta: Sim, não. 16) 16) No 

caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a 

data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa? Resposta: A periciada retornou ao trabalho em Fevereiro de 

2018. (...) Aos quesitos da segurada, respondeu a expert: a) O periciado 

apresenta alguma deficiência física, lesão e/ou perturbação funcional? 

Resposta: Sim. b) Se positiva a resposta ao quesito anterior, qual a 

denominação da mazela e o seu CID específico? Resposta: Sequela de 

fratura de antebraço (T92) c) Poderia a dita patologia e sequela ser 

averiguada por outro meio que não o médico-pericial? Resposta: Não. A 

mesma resposta do quesito anterior “não” foi igualmente utilizada aos 

quesitos n°s d e f. e) Esse tratamento pode causar diminuição na 

capacidade funcional do periciado ou algum outro efeito colateral? Se sim, 

quais os riscos para atividade laborativa? Resposta: Não se aplica. A 

mesma resposta do quesito anterior “não se aplica” foi igualmente utilizada 

aos quesitos n°s g ao r. s) É possível afirmar pelos documentos juntados 

aos autos, apresentados neste ato, e/ou por entrevista com o periciando, 

que em 28/03/2017 o mesmo já se encontrava acometido das 

comorbidades constatadas no exame pericial? Resposta: Sim. t) Na 

atualidade, considerando a idade e o grau de instrução do periciado, este 

teria aptidão para exercer alguma profissão? Resposta: Sim. u) Se positiva 

a resposta ao quesito anterior, indicar, exemplificadamente, pelo menos 

três? Resposta: A periciada encontra-se em sua atividade profissional 

(empregada doméstica) desde Fevereiro de 2018 com registro em CTPS. 

v) O perito gostaria de trazer a conhecimento do juízo outros 

esclarecimentos que, porventura, não tenha sido objeto desta 

quesitagem? Resposta: Em prontuário médico consta RX de antebraço 

direito de 05/04/2017 que demonstra consolidação óssea do rádio. Ao 

término, concluiu o médico perito judicial: “Do exposto conclui-se que a 

periciada não se encontra incapacitada para suas atividades profissionais 

declaradas, realizando suas atividades com registro em CTPS desde 

01/02/2018.” Como se observa, o laudo pericial não concluiu pela plena e 

permanente incapacidade da parte autora para atividades laborais como 

sustentado na peça de ingresso, mas apenas e tão somente que na data 

da cessação do benefício auxílio-doença (28/03/2017) se encontrava 

incapacitada, conforme resposta ao quesito n° 8 do réu, incapacidade que 

permaneceu até fevereiro de 2018, quando, de então, retornou ao 

mercado de trabalho. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA A ENSEJAR, APENAS, O 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL A PARTIR DA 

INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS 

E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme diploma legal que 
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disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao segurado que, tendo 

cumprido a carência exigida, quando for o caso, estiver incapacitado para 

o seu trabalho habitual, sendo passível de recuperação e adaptação em 

outra atividade, mediante reabilitação profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 

62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. Apelação do autor conhecida e desprovida. 

Remessa necessária e apelação do INSS conhecidas e parcialmente 

providas. (TRF-2 - REEX: 200851040038576, Relator: Desembargador 

Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/03/2014)”. De rigor, portanto, a 

parcial procedência dos pedidos para o fim de conceder a autora o 

benefício de auxílio-doença entre 28/03/2017 (data de cessação do 

benefício) até seu retorno ao trabalho (fevereiro de 2018). Inobstante a 

parcial procedência dos pedidos, autos revelam que a autora recebeu 

indevidamente o benefício de auxílio-doença concedido por força da 

decisão judicial (id. 10771576), pois, retornou ao trabalho após fevereiro 

de 2018, conforme relatado pela própria autora durante a perícia médica e 

informado nas respostas aos quesitos n°s 2, 4 e 16 do réu, bem como ao 

quesito de letra “u” formulado pela da autora e confirmado na conclusão 

do Laudo Pericial[1]. Outrossim, convém mencionar que a autora sequer 

impugnou tal informação lançado no Laudo Pericial, qual seja, que recebeu 

o benefício auxílio-doença mesmo trabalhando em atividade remunerada. O 

ofício id 13647498 aponta que o citado benefício teve o DIB: 22/11/17, DIP: 

01/12/2017 e DCB em 17/01/2019, ou seja, mais de 10 (dez) meses após a 

segurada retornar ao trabalho. Nessa toada, sobre o manto DA MAIS 

PURA MÁ-FÉ, a autora simplesmente manteve-se silente, executando 

normalmente suas atividades laborativas remuneradas e, de quebra, 

recebendo o benefício por incapacidade da Previdência Social. Tal 

conduta resulta nitidamente em DESLEALDADE PROCESSUAL, 

ALTERARAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E USO DO PROCESSO PARA 

CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL, práticas que configuram LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, à luz do art. 80, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos 

fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (...). Desse 

modo, nos termos §2º, do art. 81, do Código de Processo Civil, imperiosa a 

condenação da autora em litigância de má-fé, cuja quantia fixo em 4 

(quatro) SALÁRIOS MÍNIMOS, considerando, nesse sentido, o proveito 

econômico obtido pela parte. Na espécie, o reconhecimento da conduta da 

autora em praticar ato que possa configurar litigância de má-fé e sua 

condenação de consequência, admite a modalidade ex-offício, conforme 

dispõe o art. 81, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. (...) § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. (...) Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. BOIA-FRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO 

COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Improcede o pedido de 

aposentadoria rural por idade quando não atendidos os requisitos 

previstos nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142, da Lei nº 8.213/1991. 2. 

Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo início de 

prova material complementada por prova testemunhal idônea. 3. Hipótese 

em que a prova material é contraditória e os depoimentos colhidos 

possuem divergências entre si, não obtendo êxito em aclarar as 

circunstâncias em que desenvolvida a alegada atividade rural. 4. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos 

(art. 80, II do CPC).” TRF-4 - AC: 50343072320174049999 

5034307-23.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 

Data de Julgamento: 08/10/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, 

razão pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Josiane Damarat Santos, no valor do salário-benefício nos termos do art. 

61 da Lei n° 8.213/91, a contar da cessação do benefício auxílio-doença, 

ou seja, 28/03/2017, até o retorno da autora ao trabalho (fevereiro de 

2018). REVOGO a decisão id. 10771576. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas 

entre a cessação do benefício (28/03/2017) até o retorno da autora ao 

trabalho (fevereiro de 2018), OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO 

BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Na forma do § 2º, do art. 81, do Código de 

Processo Civil, considerando o proveito econômico obtido indevidamente, 

CONDENO a parte autora em litigância de má-fé na quantia fixo em 4 

(quatro) SALÁRIOS MÍNIMOS, montante que deverá ser revertido em favor 

da autarquia ré. Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas 

judiciais, com fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como, 

honorários advocatícios sucumbências, no valor que arbitro de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), na forma do § 8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, tendo em vista que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se 

Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 15 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito Nome: Josiane Damarat Santos CPF: 

704.039.109-00 RG: 1866205-6 (SESP/PR) Data de nascimento: 

01/09/1986 Nome da mãe: Salete da Aparecida Damarat Santos Endereço 

do segurado (a): Rua Turmalinas, nº 1313, Bairro Industrial, Sorriso/MT 

Benefício concedido: Auxílio-doença Renda mensal: a ser calculada pela 

autarquia federal de acordo com o artigo 61 da Lei n.º 8.213/91 Data do 

início e fim do benefício – DIB: 28/03/2017 e DCB 02/2018. [1]Conclusão: 

“Do exposto conclui-se que a periciada não se encontra incapacitada para 

suas atividades profissionais declaradas, realizando suas atividades com 

registro em CTPS desde 01/02/2018”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DAMARAT SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1000364-22.2018.8.11.0040 Requerente: Josiane Damarat 

Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Josiane Damarat Santos ajuízou a presente “Ação Previdenciária” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença, aduzindo, em suma, estar totalmente incapacitada para o 

trabalho em razão das enfermidades narradas na peça de ingresso. 

Juntou documentos. A decisão id. 11586371 concedeu liminarmente o 

benefício auxílio-doença e a gratuidade da justiça em favor da autora. 

Citado, o requerido apresentou contestação (id. 12531747). Réplica id. 

12982588. Ofício do INSS id. 13647446 informou que a autora recebe o 

mesmo benefício concedido nestes liminarmente por força de decisão 

judicial proferida nos autos do processo n° 1005500- 34.2017.8.11.0040. 

A decisão id. 13669615 determinou a união de ambos os autos (ponto da 

decisão ainda não cumprido pela secretaria deste juízo), bem como, 

intimando as partes para manifestarem. As partes quedaram-se silentes, 

conforme certidão id. 21832490. É o necessário. Decido. Na espécie, a 

configuração do fenômeno da litispendência é manifesta. Como relatado, a 

requerente ajuizou anteriormente outra demanda com identidade de partes, 

mesma causa de pedir e pedido (autos n° 1005500- 34.2017.8.11.0040), 

distribuída em 07/11/2017, sendo-lhe concedido liminarmente naqueles 

autos o auxílio-doença, benefício pago pelo INSS durante até mesmo o 

retorno da autora às atividades laborativas remuneradas. Destarte, o 

regular trâmite do referido processo com identificação de partes e com o 

mesmo objeto da pretensão desta demanda, inclusive, já sentenciado, na 

forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, impõe a extinção 

prematura da presente ação, verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; (...)” A propósito: “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. FUNGIBILIDADE. 

LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Os benefícios de auxílio doença, 

aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente são todos concedidos em 
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razão da constatação da incapacidade laborativa do segurado, parcial ou 

total e temporária ou permanente, cabendo ao magistrado a decisão de 

qual deles se adequa ao caso concreto, com base nas informações 

fornecidas pela perícia médica judicial - prova técnica apta a amparar o 

órgão julgador na resolução da lide. 2. Configura-se a litispendência 

porquanto os pedidos formulados nas ações ajuizadas pelo autor, 

originários dos mesmos fatos e sob os mesmos fundamentos jurídicos, 

são fungíveis entre si, vale dizer, pedidos de benefício por incapacidade. 

Verifica-se, portanto, a repetição de ação ainda em curso (art. 337, §§ 1º 

e 3º, NCPC). Consoante o disposto no § 2º do art. 337 do Código de 

Processo Civil: "§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido." 3. Apelação não 

provida.” (TRF-3 - Ap: 00165933120184039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 

12/11/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:23/11/2018) Nessa toada, a conduta da autora em ajuizar duas 

demandas praticamente de forma simultânea, bem como, estar recebendo 

o benefício auxílio-doença por força de decisão judicial proferida naqueles 

autos, sem, porém, nada informar nestes autos, indubitavelmente resulta 

em TOTAL FALTA DE LEALDADE PROCESSUAL E BOA-FÉ OBJETIVA, 

ALTERA A VERDADE DOS FATOS E AINDA USA DO PROCESSO PARA 

CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL, práticas que configuram LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, à luz do art. 80, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos 

fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (...). Desse 

modo, nos termos § 2º, do art. 81, do Código de Processo Civil, imperiosa 

a condenação da autora em litigância de má-fé, cuja quantia fixo em 2 

(dois) SALÁRIOS MÍNIMOS, considerando, nesse sentido, o proveito 

econômico pretendido pela parte no caso de procedência da demanda ou 

mesmo no cumprimento da decisão liminar id. 11586371, obstada em razão 

das informações prestadas pelo INSS no ofício id. 13647446. Ademais, o 

reconhecimento da conduta da autora em praticar ato que possa 

configurar litigância de má-fé e sua condenação como consequência, 

admite a modalidade ex-offício, conforme dispõe o art. 81, do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz 

condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 

um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a 

indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com 

os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...) § 

2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser 

fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. (...) Sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

FEITO IDÊNTICO AJUIZADO ANTERIORMENTE. COISA JULGADA. 

EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. 1. Nos 

termos do artigo 301, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se a 

ocorrência de coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada e já decidida por sentença da qual não caiba recurso, com as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. A 

condenação da demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

é medida que se impõe, pois agiu de modo temerário ao ajuizar ação, cuja 

questão controversa é a mesma que já foi discutida em demanda 

anteriormente ajuizada e julgada improcedente. 3. Os danos eventualmente 

causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação 

própria para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios 

autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou 

temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 

18, do CPC/1973. 4. (..)” (TRF-4 - REOAC: 50310320154049999 RS 

0005031-03.2015.4.04.9999, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de 

Julgamento: 08/08/2017, QUINTA TURMA) Ante o exposto, com 

fundamento no inciso V, do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGO 

integralmente a decisão id. 11586371, inclusive, quanto à gratuidade da 

justiça concedida à autora. Na forma do § 2º, do art. 81, do Código de 

Processo Civil, considerando o proveito econômico pretendido na lide, 

CONDENO a parte autora em litigância de má-fé na quantia fixo em 2 (dois) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, montante que deverá ser revertido em favor da 

autarquia ré, bem como, ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios sucumbências que arbitro de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), na forma do § 8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Cumpra-se imediatamente a secretaria deste 

juízo a decisão id. 13669615 no sentido providenciar a união destes autos 

ao processo n° 1005500- 34.2017.8.11.0040. Publique-se. Registre-se 

Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 15 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004967-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO VIANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo nº. 1004967-75.2017.8.11.0040 Requerente: Sinvaldo Viana 

Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Sinvaldo Viana Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do beneficio de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiado à Previdência Social, 

bem como, totalmente incapacitado para o trabalho frente às seguintes 

moléstias: “CID -10: F 068 - outros transtornos mentais especificados 

devidos a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física T 905, 

sequelas de traumatismo intracraniano S 430, luxação da articulação do 

ombro” lesões decorrentes de acidente de trânsito. Verberou que em 

razão das enfermidades lhe foi concedido pelo INSS a concessão do 

benefício de auxílio-doença (NB 6191895317), no entanto, negado sua 

manutenção pela autarquia requerida a partir de 15/03/2017, ao 

fundamento da ausência de incapacidade laborativa do segurado. 

Asseverou, contudo, que a incapacidade para o trabalho permanece. 

Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu 

a inicial com documentos. A decisão id. 10246387 concedeu liminarmente 

o benefício de auxílio-doença em favor da parte autora, benefício 

prorrogado por força da decisão id. 17139702. Em contestação (id. 

11074260), o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos, ao argumento da ausência de doença incapacitante do autor, 

bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 

réplica (id. 11449653), o autor rebateu os argumentos articulados pelo réu, 

assim como apresentou quesitos. A decisão id. 11665772 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial id. 118874207. O requerente impugnou o Laudo Pericial (id. 

19548138). O réu quedou-se silente. É o necessário. Decido. Com 

narrado, postula o requerente a concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos 

arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 
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8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; (...)” In 

casu, a carência mínima legal para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi cumprida pelo segurado, conforme extrato do CNIS 

id. 10029025. Ademais, a própria autarquia já lhe havia concedido o 

benefício de auxílio-doença anteriormente, bem como, sequer foi 

fundamento para a negativa à concessão do benefício na via 

administrativa. No tocante à incapacidade laborativa do segurado, a prova 

pericial (id. 18874207) não concluiu pela incapacidade total e definitiva da 

parte autora para o exercício das atividades antes exercidas e a lhe 

garanta a própria subsistência. No quadro histórico da perícia médica, 

esclareceu a senhora perita: “HISTÓRICO No dia 24 de maio de 2018, às 

09:30 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado à Rua Canoas, s/n°, na 

cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica do Sr. Sinvaldo Viana Silva, 

com 54 anos de idade, brasileiro, separado, morador na cidade de 

Sorriso-MT. Tem ensino fundamental incompleto. Apresenta em sua 

carteira de trabalho os registros empregatícios como serviços gerais em 

madeireiras por 01 ano e 01 mes em 1997 e 1998 e por 01 ano de 1998 a 

1999 e como serviços gerais em construção por 01 mes em 2008. Refere 

ser empresário proprietário de um bar (Bar Avenida) desde 2013. 

Recebeu benefício auxílio-doença do INSS de maio de 2016 a março de 

2017. Em recebimento de antecipação de tutela. No dia 22 de abril de 2016 

sofreu um acidente de transito fraturando cotovelo e clavícula direitas e 

traumatismo craniano leve. Recebeu tratamento conservador, sem 

comprovação de sequelas funcionais. Refere cefaléia.” Ao exame físico, 

apontou a expert: “EXAME FÍSICO O periciando se encontra hidratado, 

eupneico, consciente, orientado, afebril, com fala, visão e audição 

preservados. Auscultas cardíaca e pulmonar normais. PA=140X80mmHg. 

Deambula normalmente. Apresenta-se vigil, com auto cuidado preservado, 

vestes adequadas para o ambiente. Orientado no tempo e no espaço. 

Contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas em detalhes e 

coerentes. Pensamento de curso, forma e conteudo normais. Sem 

alterações cognitivas. Sem alteração da memória ou do raciocínio. Exame 

neurológico sem alterações. Sem limitações dos quatro membros.” 

Informou ainda a existência de exames complementares: “EXAMES 

COMPLEMENTARES 1- Radiografia da mão direita 20/10/2016: Sinais de 

osteopenia periarticulares. Irregularidade da cortical distal do rádio 

(seqüela de fratura?). Espaços articulares conservados. Imagem 

arredondada hipertransparente no rádio distal (cisto ósseo?). Imagem 

densa projetada entre a primeira articulação carpometacarpiano. 

2-Tomografia computadorizada de crânio 15/07/2016: Estruturas 

encefálicas com morfologia e atenuação habituais. Ectasia difusa do 

sistema ventricular supra e infratentorial. Sulcos e fissuras de aspecto 

habitual. Não há desvio de estruturas da linha mediana. Traço e fratura 

nas paredes anterior e posterior dos seios frontais, sem conteúdo no seu 

interior. Nas porções visibilzadas da face nota-se traço de fratura na 

parede lateral do seio maxilar direito, com conteúdo no seu interior. 

3-Encefalograma digital 15/03/2018: Este exame apresenta discreta 

atividade irritativa cerebral constituída de ondas lentas, difusas, em surtos, 

que predominam em região parieto-occiptal bilateral. Essa atividade não 

apresenta característica epiletogênica.” Aos quesitos da parte autora, 

respondeu a perita judicial: 1. O(a) requerente é portador(a) de quais 

doenças/lesões (CID10)? Resposta - No momento, não. 2) Essas 

doenças/lesões resultam em incapacidade para o trabalho? Resposta- No 

dia 22 de abril de 2016 sofreu um acidente de transito fraturando cotovelo 

e clavícula direitas e traumatismo craniano leve. Recebeu tratamento 

conservador, sem comprovação de sequelas funcionais. Refere cefaléia. 

Ao exame físico pericial não comprova doenças incapacitantes. 3) Essa 

incapacidade é temporária ou definitiva (permanente) ? Resposta - Não 

apresenta incapacidade para trabalhar. 4) Essa incapacidade é total ou 

parcial para as atividades laborativas que o Autor (a) exerce? Resposta - 

Não apresenta incapacidade para trabalhar. 5) Precisa tomar medicamento 

constantemente, em razão de dor ou para controle dos seus problemas de 

saúde (explique)? Quais são esses medicamentos? Resposta - Recebeu 

tratamento medicamentoso. 6) O(a) requerente já passou ou vai passar 

por quantas e quais cirurgias elou tratamentos'? Ainda está em 

tratamento? Resposta - não necessitou de cirurgias. (...) Aos quesitos do 

réu, respondeu: 1 - Qual o nome e a idade atual do autor ?Qual o atual 

estado de saúde do autor? Resposta - Sr. Sinvaldo Viana Silva tem 54 

anos de idade. No dia 22 de abril de 2016 sofreu um acidente de transito 

fraturando cotovelo e clavícula direitas e traumatismo craniano leve. 

Recebeu tratamento conservador, sem comprovação de sequelas 

funcionais. Refere cefaléia. Ao exame físico pericial não comprova 

doenças incapacitantes. 2 - Qual a atividade laborativa habitual do autor? 

A parte autora é empregada ou autônoma? Resposta- trabalhou por 03 

anos em madeireiras e por 01 mês como servente de obras. É proprietário 

de um bar desde 2013. 3 - Diga a Sra. perita, se a atividade declarada 

requer a realização de esforços físicos, de forma leve, moderada ou 

intensa? Resposta - sem esforço físico. 4 - Diga a Sra. Perita se a parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intensa, calosidades das mãos, etc. Resposta - 

não 5 - Diga Sra. perita se o autor está acometido de alguma patologia ? 

Qual? Causou incapacidade? Resposta - No dia 22 de abril de 2016 sofreu 

um acidente de transito fraturando cotovelo e clavícula direitas e 

traumatismo craniano leve. Recebeu tratamento conservador, sem 

comprovação de sequelas funcionais. Refere cefaléia. Ao exame físico 

pericial não comprova doenças incapacitantes. 6 - Caso a resposta ao 

quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe comprovação por exame 

complementar? Resposta - clinicamente e com exames complementares. 7 

- Diga a Sra. perita, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exames complementares, quais foram os 

resultados dos mesmos? Resposta - Radiografia da mão direita 

20/10/2016: Sinais de osteopenia periarticulares. Irregularidade da cortical 

distal do rádio (seqüela de fratura?). Espaços articulares conservados. 

Imagem arredondada hipertransparente no rádio distal (cisto ósseo?). 

Imagem densa projetada entre a primeira articulação carpo-metacarpiano. 

-Tomografia computadorizada de crânio 15/07/2016: Estruturas 

encefálicas com morfologia e atenuação habituais. Ectasia difusa do 

sistema ventricular supra e infratentorial. Sulcos e fissuras de aspecto 

habitual. Não há desvio de estruturas da linha mediana. Traço e fratura 

nas paredes anterior e posterior dos seios frontais, sem conteúdo no seu 

interior. Nas porções visibilzadas da face nota-se traço de fratura na 

parede lateral do seio maxilar direito, com conteúdo no seu interior. 

-Encefalograma digital 15/03/2018: Este exame apresenta discreta 

atividade irritativa cerebral constituída de ondas lentas, difusas, em surtos, 

que predominam em região parieto-occiptal bilateral. Essa atividade não 

apresenta característica epiletogênica. 8 - Caso a resposta ao quesito 5 

seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar a provável data do 

inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu agravamento, se for o 

caso? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável data do inicio da incapacidade, ou se apenas é possível 

atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

especialmente se a data do inicio da enfermidade não coincide com a data 

do inicio da incapacidade. Resposta - Não apresenta incapacidade para 

trabalhar. 9 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. 

perita se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada(residual) ? Resposta-sem sequelas. 10- 

Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o autor 

se encontra em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado 

? Resposta - faz uso de amitriptilina porque refere dor de cabeça. 11 - 

Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, 

se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades 

que anteriormente exercia ? Resposta - Não apresenta incapacidade para 

trabalhar. 12 - Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para 

a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à 

incapacidade total ou parcial? Resposta - Não apresenta incapacidade 

para trabalhar. 13 - Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga a 

Sra. perita, se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente 

ou temporária ? Resposta - Não apresenta incapacidade para trabalhar. 14 

- No caso de incapacidade diga a Sra perita se a incapacidade teve origem 

em alguma doença do trabalho, acidente do trabalho ou doença 

profissional, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local do trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora. 

Resposta - não. 15 - No caso de incapacidade permanente e parcial, diga 

a sra perita se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra 

natureza. Caso positivo, diga a Sra perita se, após a consolidação das 

lesões, restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o 
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trabalho que o autor habitualmente exercia. Resposta - Não apresenta 

incapacidade para trabalhar. Apresentou lesões decorrentes de acidente 

de transito na ocasião. 6 - No caso de incapacidade temporária e parcial, e 

temporária total, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa? 

Resposta - Não apresenta incapacidade para trabalhar. 17 - No caso de 

incapacidade permanente e total, ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? Resposta - Não apresenta incapacidade 

para trabalhar. Ao término, concluiu a médica perita judicial: “CONCLUSÃO 

O periciando, o Sr. Sinvaldo Viana Silva com 54 anos de idade, trabalhou 

como serviços gerais em madeireira por 03 anos e como servente de 

obras por 01 mês. É proprietário de um bar desde 2013. No dia 22 de abril 

de 2016 sofreu um acidente de transito fraturando cotovelo e clavícula 

direitas e traumatismo craniano leve. Recebeu tratamento conservador, 

sem comprovação de sequelas funcionais. Refere cefaléia. Ao exame 

físico pericial não comprova doenças incapacitantes. Considero o autor 

sem incapacidade para trabalhar.” Como se observa, o laudo pericial 

elaborado por perito nomeado pelo juízo não concluiu pela plena e 

permanente incapacidade da parte autora para atividades laborais como 

sustentado na peça de ingresso, asseverando nas respostas aos 

quesitos n°s 1, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 que o autor não apresenta 

incapacidade para trabalhar. Desta feita, não comprovado o requisito da 

incapacidade para atividade laborativa que garanta à autora sua própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de 

auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que 

inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz 

jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela parte autora (id. 19548138), tampouco 

comporta acolhimento o pedido para nova perícia judicial, pois, tantos os 

quesitos como os demais esclarecimentos foram exibidos pela médica 

perita de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total 

capacidade do segurado para atividades laborativas. Acerca do tema: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE 

DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial (id. 19548138). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo requerente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

REVOGO as decisões id`s. 10246387 e 17139702. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que 

fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma 

do art. 98, § 3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. 

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 15 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004936-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007694-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006991-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006991-76.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA 

S/A VISTOS ETC, Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pelo Município de 

Sorriso, nos termos da lei 6.830/1980. O exequente pleiteou a extinção da 

execução ante o pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. 

Compulsando os autos verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada. Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se 
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impõe na espécie, nos termos ao art. 924 e 925, do CPC, verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo 

executado. Diante da renúncia expressa do exequente ao prazo recursal, 

DETERMINO A LIBERAÇÃO DE EVENTUAIS BENS BLOQUEADOS e a 

remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso–MT, 31 de março de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001021-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001021-32.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISAC DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora Isac da Silva a 

concessão do restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez em face da autarquia previdenciária. Inicial 

instruída com os documentos, sendo atestados médicos e prontuários de 

atendimento e as decisões administrativas que indeferiram o benefício do 

auxílio-doença, protocolo aos 10/08/2015 e 16/08/2016 (Id´s 1568543 e 

1988270). Extrato CNIS constando atividade laborativa até 04/2016. Sob o 

Id 1656149, foi recebida a inicial, deferindo-se a Gratuidade de Justiça, 

indeferindo-se a tutela de urgência, bem como determinando-se a citação 

da requerida. Deferida a Tutela de Urgência sob o Id 1994142. Citado, o 

Requerido ofertou contestação sob o Id 2441548 c/c extrato CNIS, 

alegando a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão do 

benefício. Decisão sob o Id 3060241, deferindo a realização de perícia 

médica, nomeando a médica Dra. Eliana Kawaguti como perita e fixando os 

seus honorários em R$ 300,00 (trezentos reais). Realizada a perícia 

médica aos 26/01/20179, sendo encartado o laudo (Id 6824141), 

concluindo pela existência de fratura de rádio distal direito, sendo que 

apresenta discreta deformidade de punho direito, a qual incapacita a parte 

autora de forma parcial e temporária para a prática das atividades 

anteriormente exercidas. Ainda, em razão de sua idade (44 anos), viável a 

reabilitação para outra atividade que exija esforço moderado ou leve. 

Impugnação e manifestação ao laudo pericial pela Autora (Id 7255009) 

pugnando pela realização de perícia complementar, diante da 

apresentação de exames recentes de imagem, o que foi deferido (Id 

9299447), tendo o INSS se quedado inerte. Diante da ausência de 

manifestação da médica perita, houve sua destituição e designação da 

Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel em substituição, fixando-se seus 

honorários em R$ 370,00 (Id 18004270). Realização da perícia aos 

28/03/2019, sendo o laudo encartado sob o Id 2176771, concluindo pela 

existência de sequela em coluna lombar e discreta deformidade de punho 

direito, a qual incapacita a parte autora de forma parcial e temporária para 

a prática das atividades anteriormente exercidas. Ainda, em razão de sua 

idade (44 anos), viável a reabilitação para outra atividade que exija 

esforço moderado ou leve. Manifestação do Autor favorável ao laudo 

pericial, tendo o INSS se quedado inerte. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes 

requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de 

carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

d) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a parte autora a dois exames 

médicos, ambas as Peritas constataramu que a parte autora sofreu 

acidente de trabalho, sequelas de ordem ortopédica, as quais o 

incapacitam de forma parcial e temporária para a prática das atividades 

anteriormente exercidas. Ainda, em razão de sua idade (44 anos), viável a 

reabilitação para outra atividade que não exija esforço intenso. De acordo 

com o laudo pericial, a data da incapacidade é a do acidente de trabalho, 

sendo que o Autor atualmente encontra-se com quadro estabilizado, 

necessitando prosseguir com o acompanhamento, inclusive, realizando 

exames de imagem periodicamente. Passo à análise da qualidade de 

segurada da parte autora. De acordo com os documentos apresentados, a 

autora adquiriu sua qualidade de segurada – segurada obrigatória, tendo 

diversos vínculos laborativos, até 04/2016, sendo-lhe concedido 

auxílio-doença, via decisão liminar. Assim, verifico que à época em que o 

benefício foi indeferido em sede administrativa (último requerimento aos 

16/08/2016), a parte requerente era segurada obrigatória e havia cumprido 

a carência legal para a concessão do benefício. Dessa forma, tal data 

será a data inicial para a implantação do benefício de auxílio-doença. 

Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a 

qualidade de segurada obrigatória, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à concessão de 

benefício de auxílio-doença, desde a data do último requerimento 

administrativo (16/08/2016) até o período de 06 (seis) meses, contados da 

intimação do INSS desta sentença. Consigno que, durante o período de 

concessão do benefício, deverá o Autor se submeter a programa de 

reabilitação para outra atividade que não exija esforço intenso ou 

exposição ao sol por longo período de tempo, bem como deverá 

prosseguir com o acompanhamento médico, inclusive, realizando exames 

de imagem periodicamente. Outrossim, deverão ser compensados os 

valores recebidos em razão da concessão da tutela de urgência. Doutro 

lado, conforme acima exposto, improcede o pedido de aposentadoria por 

invalidez. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora e condeno o INSS: a) a implantar o benefício de auxílio-doença, com 

renda mensal de 91% do salário de contribuição, desde a data do 

requerimento administrativo (16/08/2016), até o prazo de 06 (seis) meses, 

contados da intimação do INSS dessa sentença, autorizada a 

compensação com os valores pagos em razão do cumprimento da decisão 

que deferiu a tutela de urgência. Consigno que, durante o período de 

concessão do benefício, deverá o Autor se submeter a programa de 

reabilitação para outra atividade que não exija esforço intenso, bem como 

deverá prosseguir com o acompanhamento médico, inclusive, realizando 

exames de imagem periodicamente. b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício ora concedido, autorizada a 

compensação com os valores pagos em razão do cumprimento da decisão 

que deferiu a tutela de urgência, devendo incidir juros moratórios de 0,5% 

ao mês, desde a citação e correção monetária pelos índices oficiais desde 

o vencimento de cada parcela; c) concedo à parte Autora a antecipação 

dos efeitos da tutela, devendo o INSS implementar o benefício da 

aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 

sua ciência desta sentença; para tanto, deverá ser intimada a 

procuradoria da autarquia e a agencia executiva de Sinop/MT; d) Condeno 

o INSS ao pagamento dos honorários periciais em favor da Dra. Eliza 

Cristina Souza Cruvinel, fixados em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

a serem requisitados junto ao RGJ; e) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos 

termos do artigo 20, §3º do CPC; f) Com o trânsito em julgado, intime-se a 

parte autora através de seu patrono para elaboração dos cálculos. Após, 

conclusos. Dados para a implantação do benefício: Isac da Silva; benefício 

de auxílio-doença, com renda mensal de 91% do salário de contribuição, 

data inicial: data do requerimento administrativo (16/08/2016); duração: até 

o prazo de 06 (seis) meses, contados da intimação do INSS desta 

sentença, autorizada a compensação com os valores pagos em razão do 

cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta 

Floresta/Sorriso, 07 de abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito
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LUIZA ERTMANN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

LUIZA ERTMANN, qualificada nos autos, propôs ação previdenciária em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, 

em síntese, o reconhecimento do trabalho rural e urbano em tempo 

suficiente para obter aposentadoria por idade híbrida. Juntou documentos 

com a inicial. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, no entanto, foi 

concedido os benefícios da gratuidade. Devidamente citada, a Autarquia 

Federal apresentou contestação, requerendo a improcedência do pedido 

inicial, sob o argumento de que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar a sua qualidade de segurado especial como trabalhadora rural 

para a concessão do benefício. Designada audiência de instrução e 

julgamento, a Autarquia demandada não compareceu, apesar de 

devidamente intimada para o ato, sendo que, na ocasião, a parte autora foi 

inquirida, bem como duas testemunhas da parte autora. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O pedido de aposentadoria na modalidade híbrida 

está previsto no artigo 48, § 3º da Lei 8.213/1991, vejamos: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei nº 

9.032, de 1995) § 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste 

artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. Portanto, os requisitos cuja observância se 

exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 anos (mulher) e 65 anos 

(homem); c) carência de 180 meses no momento do implemento do 

requisito etário ou do requerimento administrativo, podendo ser utilizado 

como período de carência, o exercício da atividade rural devidamente 

comprovado com início de prova material corroborado pela prova 

testemunhal somado às contribuições com vínculos urbanos. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça submeteu o tema ao rito dos Recursos 

Repetitivos (TEMA 1007), o qual foi julgado reconhecendo a possibilidade 

de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei 

8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou 

comprovação de que houve exercício de atividade rural no período 

contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade, 

para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do 

tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade, e independentemente 

do tipo de atividade exercida no momento do implemento etário ou 

requerimento administrativo. (REsp 1674221/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 

04/09/2019). Pois bem. No presente caso, observo que a parte autora 

preencheu o requisito etário, 60 anos, em 13/04/2002, porquanto nascida 

em 13/04/1942 (fl. 16). O requerimento administrativo foi efetuado em 

14/09/2018. Dessa forma, a parte autora deve comprovar o exercício de 

atividade rural, com contribuição sob outras categorias de segurado, no 

período de 126 meses imediatamente anteriores ao implemento do requisito 

etário ou ao requerimento administrativo, o que lhe for mais favorável, 

conforme tabela progressiva do artigo 142 da Lei 8.213/91. Para 

comprovar o trabalho rural a parte autora juntou os seguintes documentos: 

a) certidão de casamento datada de 09 de janeiro de 1976, onde o cônjuge 

da autora é qualificado como agricultor; b) certidão de nascimento de seu 

filho Juliano Ertmann, ocorrido no ano de 1983, onde o cônjuge da autora é 

qualificado como agricultor; c) certidão de casamento de sua filha Salete 

Ertmann, ocorrido no ano de 1987, onde o cônjuge da autora é qualificado 

como agricultor; d) Sua CTPS, na qual consta um único vínculo urbano da 

autora como lavandeira, de 01/02/1979 a 30/04/1981; Na audiência de 

instrução foram ouvidas as testemunhas Teresinha Salete Kaiper e Reni 

Baldissera Tavares, as quais confirmaram o exercício de atividades rurais 

pela requerente, em regime de economia familiar, no estado do Paraná. Em 

audiência a testemunha Teresinha Salete Kaiper declarou: “Que conhece a 

autora do Paraná; que morava na mesma cidade, eram vizinhas de roça, 

de sítio; que conhece a autora desde que tinha 10 anos; que trabalhavam 

na lavoura, na roça; que a autora trabalhava na roça, na mesma região; 

que não existiam funcionários ou empregados; que cultivavam agricultura 

familiar, mandioca, batata doce, pipoca, coisas da roça; criavam frango, 

porco; que ficou no Paraná até 1983; que nasceu em 1956, e que até a 

época que ficou lá, 1983, a autora desempenhava atividade rural lá; que 

de vez em quando precisavam trabalhar no meio urbano pra sobreviver, 

pra renda ser um pouco melhor, porque as vezes a geada matava a roça, 

tinha seca; mas que quando saiu em 1983 a autora estava trabalhando na 

roça; que depois que foi embora perdeu o contato com a parte autora”. A 

testemunha Reni Baldissera Tavares afirmou: “Que conhece a autora de 

São João, do Paraná; que conheceu a autora em 1981/1982; que nessa 

época trabalhava na agricultura familiar, no sítio; que a atividade da autora 

e dos familiares era agricultura familiar; que seu sítio era perto do sítio da 

autora; que a autora plantava a mesma coisa que a testemunha, arroz, 

feijão, mandioca, criava porco, vaca de leite; que ficou 10 anos lá, e 

depois voltou pra perto do sítio do pai; que acha que o início desses 10 

anos foi na mesma época que conheceu a autora; que quando saiu, por 

volta de 1991, a autora ainda estava lá; que não tinha empregados e nem 

maquinários; que sabe que a autora não trabalha mais.” Primeiramente 

verifica-se que a testemunha Teresinha alega que desde que conheceu a 

autora, esta trabalhava na lavoura juntamente com a família, bem como 

que conhece a autora desde que possuía 10 anos de idade, portanto, 

desde 1966, uma vez que referida testemunha informa que nasceu em 

1956. Entretanto, a prova material mais antiga juntada nos autos que 

demonstra o início do exercício de agricultura familiar pela autora é sua 

certidão de casamento, datada de 1976. Por outro lado, a testemunha Reni 

Baldissera alegou que conheceu a autora por volta de 1981/1982, e que 

nessa época a autora trabalhava na agricultura familiar, e que quando saiu 

do Paraná em 1991, a autora continuou lá. Entretanto, os documentos dos 

autos demonstram que de 01/02/1979 a 30/04/1981 a requerente exercia 

atividade no meio urbano, sendo que a certidão de casamento da filha da 

autora, datada de 20/03/1987, comprova que o exercício das atividades 

campesinas pela família findou-se por volta do referido período, até mesmo 

porque o cônjuge da autora veio a óbito em 29/09/1987, não havendo 

qualquer documento que comprove o retorno da autora as atividades 

campesinas após referido período. E como se sabe, a prova 

exclusivamente testemunhal não é permitida para a comprovação do labor 

rural, conforme já se manifestou o STJ através da Súmula 149, vejamos: 

SÚMULA N. 149. A prova exclusivamente testemunhal não basta a 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário. Assim, restou efetivamente comprovado o exercício de 

atividade rural pela requerente no período de 09/01/1976, quando se 

casou com o Sr. Armindo Ertmann, a 20/03/1987, quando do casamento de 

sua filha Salete Ertmann, onde na certidão de casamento o esposo da 

autora, Armindo Ertmann, é qualificado como agricultor, período este de 

desenvolvimento de agricultura familiar pela autora e sua família que foi 

corroborado pela prova testemunhal produzida nos autos. Assim, tem-se 

um total de 11 anos, 2 meses, e 11 dias de tempo de serviço agrícola. No 

que diz respeito ao trabalho urbano exercido pela autora, além da CTPS da 

autora juntada aos autos, verifica-se que na esfera administrativa foi 

reconhecido um total de carência em contribuições de 46 meses, onde a 

autora contribuiu como empregada, contribuinte individual e facultativo. 

Considerando que o STJ fixou a tese quanto possibilidade do cômputo da 

atividade rural exercida antes de 1991, sem necessidade de recolhimento 

de contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade 

rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou 

implemento da idade, desde de que a soma do período de atividade urbana 

e rural alcancem a carência de 180 meses, é de rigor reconhecer a 

procedência do pedido inicial. Isto porque, a soma da atividade urbana com 

a atividade rural exercida pela parte autora supera o período de carência 

exigido. Portanto, na data em que postulou o benefício sub judice, além de 

já ter preenchido o requisito etário, a parte autora já havia preenchido à 

carência mínima do artigo 142 da LBPS, o que lhe garante a concessão da 

aposentadoria por idade mista ou híbrida. Nesse sentido, vejamos julgado: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE RURAL CONTABILIZADA COMO PERÍODO DE CARÊNCIA. 
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ARTIGO 48, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 8.213/1991. RECURSO REPETITIVO. 

TEMA 1007 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade híbrida, prevista no artigo 48, § 3º, 

da Lei 8.213/1991, exige a implementação da mesma idade mínima exigida 

para a aposentadoria por idade urbana e da carência, nos termos da 

tabela progressiva constante no artigo 142 da Lei 8.213/1991, para a qual 

somam-se os meses em que exercida a atividade rural e o número de 

contribuições recolhidas durante regime de natureza distinta. 2. Em sede 

de julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1674221/SP e REsp nº 

1788404/PR, Tema 1007, julgamento em 14.8.2019), o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou que, para o reconhecimento da aposentadoria por idade 

híbrida, é indiferente o tipo de atividade exercida no momento do 

implemento da idade mínima ou da protocolização do requerimento 

administrativo e que é indevida a exigência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias em relação à atividade rural exercida antes 

da vigência da Lei 8.213/1991. 3. Para a comprovação do exercício de 

atividade rural, na condição de segurado especial, basta a apresentação 

de início de prova material complementado por prova testemunhal idônea. 

(TRF4, AC 5011463-11.2019.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator OSNI 

CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 14/03/2020) PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TRABALHO RURAL E TRABALHO 

URBANO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 

1. É reconhecido o direito à aposentadoria por idade mista ou híbrida, 

conforme o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, na redação da Lei 11.718/08, se 

implementadas a idade mínima e carência, considerado o tempo de serviço 

rural e o urbano. 2. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria por idade híbrida, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições (Tema 1007 do STJ). 3. Para a 

concessão da aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3.º, da Lei n. 

8.213/1991, é possível o preenchimento não concomitante dos requisitos 

legais, ou seja, não se deve exigir que o tempo de serviço rural a ser 

computado para efeito de carência tenha sido exercido no período 

imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou ao requerimento 

administrativo. 4. Preenchidos os requisitos legais, a parte autora faz jus à 

aposentadoria por idade híbrida, a contar da data do requerimento 

administrativo. (TRF4, AC 5027749-64.2019.4.04.9999, SEXTA TURMA, 

Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos 

autos em 19/03/2020) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

e CONDENO o INSS a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria híbrida em favor da parte autora, nos termos do artigo 48, § 

3º da Lei 8.213/91, em valor a ser apurado pelo INSS, cujo cálculo deverá 

ser elaborado conforme o disposto no artigo 29, inciso II da Lei 8.213/91, a 

partir do requerimento administrativo (14/09/2018), o que faço com fulcro 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. CONDENO o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

observando a prescrição quinquenal, as parcelas atrasadas, devidas 

desde o indeferimento administrativo até a data de implantação do 

benefício, corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo 

índice adotado pelo manual de cálculo do Conselho da Justiça Federal, 

acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela para 

determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício de aposentadoria por idade híbrida, uma vez que 

presentes a probabilidade do direito alegado nos fundamentos desta 

sentença e o perigo da demora em razão da natureza alimentar do 

benefício pleiteado. Diante do princípio da causalidade, CONDENO a 

Autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) até a implantação do 

benefício, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. ISENTO 

a parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, 

salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 

de setembro de 2001. Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 

3º, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. 

Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em 

regime de colaboração Nome: LUIZA ERTMANN RG: 9.533.641-8 CPF: 

725.427.569-53 Data de Nascimento: 13/04/1942 Nome da mãe: MARIA 

CARANHATO Endereço da segurada: Rua dos Jasmins, nº 75, Bairro 

Morada do Sol, Sorriso-MT. Benefício concedido: Aposentadoria por idade 

híbrida Renda mensal: a calcular pelo INSS Data do início do Benefício – 

DIB: 14/09/2018

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000241-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELARMO MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000241-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELARMO MULLER REU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora Adelarmo 

Muller pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em 

face da autarquia previdenciária. Inicial instruída com os documentos, 

sendo atestados médicos e prontuários de atendimento e a decisão 

administrativa que indeferiu o benefício do auxílio-doença, protocolo aos 

04/09/2017 (Id 11472178). Informa a existência de sequelas de 

traumatismo do membro superior, neuroma de coto de amputação do 

segundo, terceiro e quarto dedos da mão direita, as quais o incapacitam 

para a atividade laborativa – rurícola, conforme documentos sob o Id 

11472178 e 11472178. Sob o Id 11670306, foi recebida a inicial, 

deferindo-se a Gratuidade de Justiça, deferindo-se a tutela de urgência, 

bem como determinando-se a citação da requerida. Citado, o Requerido 

ofertou contestação sob o Id 12414908, alegando a inexistência dos 

requisitos autorizadores da concessão do benefício. Decisão sob o Id 

13282128 deferindo a realização de perícia médica, nomeando o médico 

Leandro Augusto Minguetti como perito e fixando os seus honorários em 

R$ 300,00 (trezentos reais). Realizada a perícia médica aos 09/05/2019, 

sendo encartado o laudo (Id 20023882), concluindo pela existência de 

sequelas de traumatismo do membro superior, amputação do segundo, 

terceiro e quarto dedos da mão direita, as quais o incapacitam para a 

atividade laborativa – rurícola, de forma total e permanente para a prática 

das atividades anteriormente exercidas. Ainda, em razão da extensão das 

lesões e da idade do Autor (65 anos), inviável a reabilitação para outra 

atividade que exija esforço leve. Impugnação e manifestação ao laudo 

pericial pela Autora, tendo o INSS se quedado inerte. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo 

art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos 

seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) 

período de carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de 

aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as 

premissas legais, examinemos o caso em concreto. Submetida a parte 

Autora a exame médico, o Sr. Perito constatou que a parte autora é 

portadora de sequelas de traumatismo do membro superior, amputação do 

segundo, terceiro e quarto dedos da mão direita, as quais o incapacitam 

para a atividade laborativa – rurícola, de forma total e permanente para a 

prática das atividades anteriormente exercidas. Ainda, em razão da 

extensão das lesões e da idade do Autor (65 anos), inviável a reabilitação 

para outra atividade que exija esforço leve. De acordo com o laudo 

pericial, não há data específica de constatação desta incapacidade, sendo 

que a parte autora relatou que sofreu a amputação no ano de 2016. Passo 

à análise da qualidade de segurada da parte autora. De acordo com os 

documentos apresentados, a autora teve vínculos laborativos urbanos até 

2012, sendo que, a partir do ano de 2013, iniciou os trabalhos como 

rurícula. Assim, verifico que à época em que o benefício foi cessado em 

sede administrativa, a parte requerente era segurada obrigatória e havia 

cumprido a carência legal para a concessão do benefício. Dessa forma, a 
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data do requerimento administrativo (04/09/2017) será data inicial para a 

implantação do benefício de auxílio-doença. Assim, em face da conclusão 

pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurada obrigatória, 

bem como cumprida a carência nos termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a 

parte autora também faz jus à concessão de benefício de aposentadoria 

por invalidez, tendo como data inicial a data da perícia (09/05/2019), 

compensados os valores pagos, em todo o período, em razão do 

deferimento da tutela de urgência. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) a implantar o 

benefício de auxílio-doença, com renda mensal de um salário mínimo, 

desde a data do requerimento administrativo (04/09/2017), autorizada a 

compensação com os valores pagos em razão do cumprimento da decisão 

que deferiu a tutela de urgência. b) a implantar o benefício de 

aposentadoria por invalidez, com renda mensal de um salário mínimo, 

tendo como data inicial a data da perícia (09/05/2019), compensados os 

valores pagos, em todo o período, em razão do deferimento da tutela de 

urgência. c) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto aos 

benefícios ora concedidos, autorizada a compensação com os valores 

pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela de 

urgência, devendo incidir juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a 

citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de 

cada parcela; c) concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da 

tutela, devendo o INSS implementar o benefício da aposentadoria por 

invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta 

sentença; para tanto, deverá ser intimada a procuradoria da autarquia e a 

agencia executiva de Sinop/MT; d) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários periciais em favor do Dr. Leandro Augusto Minguetti, fixados 

em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem requisitados junto ao RGJ; e) 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do CPC; f) 

Com o trânsito em julgado, intime-se a parte autora através de seu patrono 

para elaboração dos cálculos. Após, conclusos. Dados para a 

implantação do benefício: Adelarmo Muller; benefício de auxílio-doença, 

com renda mensal de um salário mínimo, data do requerimento 

administrativo (04/09/2017); e benefício de aposentadoria por invalidez, 

com renda um salário mínimo, data da perícia (09/05/2019), autorizada a 

compensação com os valores pagos em razão do cumprimento da decisão 

que deferiu a tutela de urgência. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta/Sorriso, 15 de 

abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000286-28.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO GOMES CRUZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação de concessão benefício previdenciário movida 

por ANTONIO GOMES CRUZ em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, aduzindo, em suma, o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Com a inicial 

carreou documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 11550652, deferida a 

gratuidade da justiça à autora, bem como, deferida tutela de urgência, 

determinando que o INSS implante o pagamento à parte requerente do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, com duração de 09 (nove) 

meses do benefício. Devidamente citado, o demandado apresentou 

contestação sob o ID 12543252, suscitando, preliminarmente, prescrição 

do direito de ação, e, no mérito, pugnou pela improcedência, sob o 

argumento de inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão 

do benefício. Sob o ID 12731944, a pare autora impugnou a contestação 

apresentada. Sob o ID 13012131, decisão que afastou a prescrição 

suscitada pelo demandado, bem como, designou perícia a ser realizada na 

parte autora. Entre um ato e outro, laudo pericial carreado sob o ID 

20536379, concluindo que, o autor possui incapacidade laboral autor com 

incapacidade total e permanente para atividade laboral habitual de 

trabalhador rural, bem como, que a data do início da incapacidade a partir 

de maio de 2010 (laudo de eletroneuromiografia). Sob o ID 21762657, 

manifestação da parte autora acerca do laudo pericial apresentado. 

Certidão constando o decurso do prazo sem a manifestação do 

demandado (ID 23163184). É o relatório. DECIDO. O benefício de 

auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a exame médico, o expert 

constatou que o autor possui incapacidade total e permanente para 

atividade laboral habitual de trabalhador rural, bem como, que a data do 

início da incapacidade a partir de maio de 2010. Portanto, evidenciada a 

existência de incapacidade para o trabalho habitual da autora, somada ao 

grau de escolaridade desta, há de se concluir não ser possível a 

reabilitação para outra função. Restou demonstrado, ainda, que a 

enfermidade da parte autora se deu após sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social, vez que, de acordo com o laudo pericial, a data do 

início da incapacidade se deu a partir de maio de 2010. Quanto à qualidade 

de segurado da parte autora, de acordo com os documentos 

apresentados, é possível visualizá-la pelo documento constante sob o ID 

11514842, em que comprova recebimento do benefício até 20.12.17. 

Portanto, mantém sua qualidade de segurada. Por outro lado, em face da 

conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurado, 

bem como cumprida a carência nos termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a 

parte autora também faz jus à concessão de benefício de aposentadoria 

por invalidez, uma vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos 

arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Com efeito, considerando as 

doenças que acometem o autor, bem como, que este possui pouco grau 

de instrução e sempre trabalhou com serviços que exigiam esforço físico, 

entendo que sua incapacidade para a prática de serviços que exijam 

moderada intensidade, a incapacitam para as funções anteriormente 

exercidas. Por fim, resta fixar o período em que é devido cada benefício. 

Tendo em vista que houve a cessação indevida do benefício de 

auxílio-doença, a data do início desse benefício deverá ser 17.01.2018 

(data do requerimento administrativo), até a data anterior à realização da 

perícia medica (23.05.2018), eis que a partir de 24.05.2018 haverá o início 

do benefício de aposentadoria por invalidez, devendo serem 

compensados os valores recebidos em razão da liminar. Com relação à 

antecipação da tutela concedida na decisão sob o ID 11550652, tendo em 

vista a busca da efetiva prestação jurisdicional, entendo que deve ser 

mantida, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, 

confirmando a liminar sob o ID 11550652, CONVERTENDO o benefício 

concedido em aposentadoria por invalidez e, por conseguinte, CONDENO o 

INSS: a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a 

data da realização da perícia (24.05.2018), com renda mensal inicial de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício; b) a efetuar o pagamento 

das parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, desde a 

data do requerimento administrativo (17.01.2018), com renda mensal inicial 

de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício; devendo incidir 

juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela, devendo 

serem compensados os valores recebidos em razão da liminar. 

Considerando a antecipação dos efeitos da tutela deferidos, deverá o 

INSS implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 

60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença; para tanto, 

deverá ser intimada a procuradoria da autarquia e a agencia executiva de 
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Sinop/MT. CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários periciais, 

fixados na decisão sob o ID 13012131 e DETERMINO sua requisição junto 

ao RGJ. CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 

10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do 

CPC. De consequência, com base no artigo 487, inciso I, do CPC e 

DECLARO a extinção da presente ação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora através de 

seu patrono para elaboração dos cálculos. Após, conclusos. Dados para 

a implantação do benefício: ANTONIO GOMES CRUZ; benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data da realização da perícia 

(24.05.2018), com renda mensal inicial de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; retroativamente, benefício do auxílio-doença, desde a 

data do requerimento administrativo (17.01.2018), com renda mensal inicial 

de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, devendo serem 

compensados os valores recebidos em razão da liminar. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta/Sorriso, 15 de 

abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000458-67.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NELSON JOSE DE QUADROS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora NELSON JOSE DE 

QUADROS pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face 

de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos documentos. 

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita, 

bem como a tutela de urgência e determinada a citação da parte requerida. 

Contestação apresenta pela parte requerida. Impugnação à contestação. 

Despacho saneador. Realização de perícia, com a apresentação do laudo 

junto ao Id n. 20544515. Na sequência, a parte autora manifestou-se 

quanto ao laudo, quedando-se inerte a parte requerida. Vieram-me os 

autos conclusos. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória, mormente a produção de prova testemunhal, conforme se verá 

adiante: Pois bem. Tem-se que o benefício de auxílio-doença é disciplinado 

pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento 

dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; 

b) período de carência; c) incapacidade temporária do segurado para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de 

aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a exame médico, o Sr. Perito 

constatou que no momento da perícia a parte autora tem 58 anos de idade 

e apresenta fratura de vertebras lombares, com discopatia degenerativa 

da coluna lombar, concluindo pela sua incapacidade total e permanente 

para exercer atividade habitual de motorista de caminhão e atividade com 

esforço sobre a coluna. De acordo com o laudo pericial, não há data 

específica de constatação desta incapacidade, sendo que a parte autora 

relatou que tornou-se incapaz para o trabalho no ano de 2016, tendo o 

quadro progredido e se agravado no decorrer dos anos. Passo à análise 

da qualidade de segurado da parte autora. De acordo com os documentos 

apresentados, a parte autora era segurada obrigatória, quando foi 

cessado o benefício de auxilio-doença em sede administrativa. Assim, 

verifico que há época em que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez) foi cessado, a parte requerente preenchia 

todos os requisitos para a concessão do benefício. Por outro lado, em 

face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de 

segurado, bem como cumprida a carência, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando que a parte autora conta atualmente 

com 61 (sessenta e um ) anos de idade (Id n. 11612871 - Pág. 3), entendo 

que sua incapacidade para a prática de serviços que exijam 

movimentação e esforço físico e destreza a incapacitam para as funções 

anteriormente exercidas. Por fim, resta fixar o período em que resta devido 

cada benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, 

no valor relativo a 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição, será devido desde a data da cessação do benefício em sede 

administrativa (30.08.2017) até a data anterior ao laudo pericial 

(23/05/2018 –11612878 - Pág. 4). Já, o benefício de aposentadoria por 

invalidez é devido desde a data do laudo pericial (24/05/2018), eis que, o 

sr. perito não afirmou precisamente a partir de quando a parte autora 

encontra-se incapacitada para o trabalho. Esta conclusão ocorreu apenas 

na data do laudo pericial, data esta que considero como marco inicial para 

a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condeno o 

INSS: a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a 

data do laudo pericial (24/05/2018), com renda mensal de 100% (cem por 

cento) do salário-de-contribuição da parte Autora; b) a efetuar o 

pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício do 

auxílio-doença, com renda mensal de 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-contribuição da parte Autora, desde a cessação do benefício 

de auxilio-doença em sede administrativa (30.08.2017), até o dia anterior à 

realização do laudo pericial (23/05/2018), devendo incidir juros de mora de 

0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices 

oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela; AUTORIZADA 

a compensação com os valores pagos em razão do cumprimento da 

decisão que deferiu a tutela de urgência. c) concedo à parte Autora a 

antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implementar o benefício 

da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

de sua ciência desta sentença; d) Requisite-se os honorários periciais 

junto ao site da AJG. e) Concedo à parte autora os benefícios da Justiça 

gratuita, conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do 

STJ, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes 

são os dados da implantação dos benefícios: nome da Segurada: NELSON 

JOSE DE QUADROS; benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do 

Autora; data do início do benefício: data do laudo pericial: 24/05/2018; 

prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu 

cumprimento, eis que houve a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA. 

Retroativamente: benefício concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-contribuição da Autora; data do 

início do benefício: data da cessação do benefício de auxilio-doença em 

sede administrativa (30/08/2017), até o dia anterior à realização do laudo 

pericial (23/05/2018), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança 

desde o vencimento de cada parcela. Intimem-se. De Alta Floresta para 

Sorriso-MT, 15 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003389-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY ZORZIN BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003389-43.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENY ZORZIN BARBOSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por 

invalidez e/ou restabelecimento do auxílio-doença movida por GENY 

ZORZIN BARBOSA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, aduzindo, em suma, o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Com a inicial 

carreou documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 14001768, deferida a 

gratuidade da justiça à autora, bem como, deferida tutela de urgência, 

determinando que o INSS implante o pagamento à parte requerente do 

benefício previdenciário de auxílio-doença no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com duração de 09 (nove) meses do benefício. Devidamente citado, 

o demandado apresentou contestação sob o ID 15112604, suscitando, 

preliminarmente, prescrição do direito de ação, e, no mérito, pugnou pela 

improcedência, sob o argumento de inexistência dos requisitos 

autorizadores para a concessão do benefício. Sob o ID 15514076, a pare 

autora impugnou a contestação apresentada. Sob o ID 16390046, decisão 

que afastou a prescrição suscitada pelo demandado, bem como, designou 

perícia a ser realizada na parte autora. Sob o ID 16991073, recusa da 

nomeação pelo Sr. Perito. Sob o ID 17102271, substituição do perito 

nomeado. Entre um ato e outro, laudo pericial carreado sob o ID 21292368, 

concluindo que a autora, com 58 anos de idade, é portadora de diversas 

patologias como doença coronariana, insuficiência cardíaca, hipertensão, 

diabetes, infarto com cateterismo e angioplastia, sequelas do nervo do 

braço direito após retirada de massa tumoral e quadro de depressão e que 

está incapacitada definitivamente de suas atividades laborativas, bem 

como, que a data do início da incapacidade é 21/09/2015. Sob o ID 

21914785, manifestação da parte autora acerca do laudo pericial 

apresentado. Certidão constando o decurso do prazo sem a manifestação 

do demandado (ID 23172081). É o relatório. DECIDO. O benefício de 

auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a exame médico, o expert 

constatou que a autora possui incapacidade incapacitada definitivamente 

de suas atividades laborativas. Portanto, evidenciada a existência de 

incapacidade para o trabalho habitual da autora, somada ao grau de 

escolaridade desta, há de se concluir não ser possível a reabilitação para 

outra função. Restou demonstrado, ainda, que a enfermidade da parte 

autora se deu após sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social, 

vez que, de acordo com o laudo pericial, a data do início da incapacidade 

se deu em 21/09/2015. Quanto à qualidade de segurado da parte autora, 

de acordo com os documentos apresentados, é possível visualizá-la pelo 

documento constante sob o ID 13835645, em que comprova recebimento 

do benefício até 30.01.2018. Portanto, mantém sua qualidade de segurada. 

Por outro lado, em face da conclusão pericial acima exposta e 

comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando as doenças que acometem a autora, 

bem como, que esta possui pouco grau de instrução e sempre trabalhou 

com serviços que exigiam esforço físico, entendo que sua incapacidade 

para a prática de serviços que exijam moderada intensidade, a 

incapacitam para as funções anteriormente exercidas. Por fim, resta fixar 

o período em que é devido cada benefício. Tendo em vista que houve a 

cessação indevida do benefício de auxílio-doença, a data do início desse 

benefício deverá ser 30.01.2018 (data do requerimento administrativo), até 

a data anterior à realização da perícia medica (26.03.2019), eis que a 

partir de 27.03.2019 haverá o início do benefício de aposentadoria por 

invalidez, devendo serem compensados os valores recebidos em razão 

da liminar. Com relação à antecipação da tutela concedida na decisão sob 

o ID 14001768, tendo em vista a busca da efetiva prestação jurisdicional, 

entendo que deve ser mantida, uma vez que estão presentes os requisitos 

do art. 300 do CPC. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora, confirmando a liminar sob o ID 14001768, 

CONVERTENDO o benefício concedido em aposentadoria por invalidez e, 

por conseguinte, CONDENO o INSS: a) a implantar o benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data da realização da perícia 

(27.03.2019), com renda mensal inicial de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas 

quanto ao benefício do auxílio-doença, desde a data do requerimento 

administrativo (30.01.2018), com renda mensal inicial de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício; devendo incidir juros de mora de 

0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices 

oficiais desde o vencimento de cada parcela, devendo serem 

compensados os valores recebidos em razão da liminar. Considerando a 

antecipação dos efeitos da tutela deferidos, deverá o INSS implementar o 

benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados de sua ciência desta sentença; para tanto, deverá ser intimada a 

procuradoria da autarquia e a agencia executiva de Sinop/MT. CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados na decisão sob o ID 

17102271 e DETERMINO sua requisição junto ao RGJ. CONDENO o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da 

condenação, nos termos do artigo 20, §3º do CPC. De consequência, com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC e DECLARO a extinção da presente 

ação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora através de seu patrono para elaboração dos 

cálculos. Após, conclusos. Dados para a implantação do benefício: GENY 

ZORZIN BARBOSA; benefício de aposentadoria por invalidez, desde a 

data da realização da perícia (27.03.2019), com renda mensal inicial de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício; retroativamente, benefício 

do auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo 

(30.01.2018), com renda mensal inicial de 91% (noventa e um por cento) 

do salário-de-benefício, devendo serem compensados os valores 

recebidos em razão da liminar. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alta Floresta/Sorriso, 15 de abril de 2020. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001703-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MENGUE ZERBINATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001703-98.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

WILMA MENGUE ZERBINATI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária movida por WILMA 

MENGUE ZERBINATI em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, aduzindo, em suma, o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Com a inicial 

carreou documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 14005340, deferida a 

gratuidade da justiça à autora, bem como, deferida tutela de urgência, 

determinando que o INSS implante o pagamento à parte requerente do 

benefício previdenciário de auxílio-doença no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com duração de 09 (nove) meses do benefício. Devidamente citado, 

o demandado apresentou contestação sob o ID 15260283, suscitando, 

preliminarmente, prescrição do direito de ação, e, no mérito, pugnou pela 

improcedência, sob o argumento de inexistência dos requisitos 

autorizadores para a concessão do benefício. Sob o ID 16244388, a pare 
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autora impugnou a contestação apresentada. Sob o ID 16424594, decisão 

que afastou a prescrição suscitada pelo demandado, bem como, designou 

perícia a ser realizada na parte autora. Entre um ato e outro, laudo pericial 

carreado sob o ID 21513281, concluindo que a autora apresenta lesão em 

manguito rotador que gera incapacidade por dor e limitação funcional, mas 

que, contudo, a lesão é passível de tratamento cirúrgico e melhora da 

limitação funcional, tratando-se de incapacidade temporária. Sob o ID 

22315963, manifestação da parte autora acerca do laudo pericial 

apresentado. Certidão constando o decurso do prazo sem a manifestação 

do demandado (ID 23172819). É o relatório. DECIDO. O benefício de 

auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a autora a exame médico, a 

Sra. Perita constatou ser temporária a incapacidade da demandante. De 

acordo com o laudo pericial, a data de início da constatação da 

incapacidade é abril de 2019 (ID 21513281 - Pág. 5). Passo à análise da 

qualidade de segurada da parte autora. De acordo com os documentos 

apresentados, a parte autora adquiriu sua qualidade de segurada – 

segurada obrigatória, conforme se observa do documento carreado sob o 

ID 13020263. Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e 

comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à concessão de 

benefício de auxílio-doença durante o prazo de doze meses, tendo como 

data inicial a data da incapacidade (abril de 2019 - ID 21513281 - Pág. 5), 

compensados os valores pagos, nesse período, em razão do deferimento 

da tutela de urgência. Doutro lado, improcede o pedido de aposentadoria 

por invalidez. Com efeito, considerando a possibilidade de reabilitação da 

parte autora, entendo possível a prática de serviços que não exijam 

grande intensidade, após a realização do procedimento cirúrgico e período 

de repouso pós-cirúrgico. Com relação à antecipação da tutela concedida 

na decisão sob o ID 14005340, tendo em vista a busca da efetiva 

prestação jurisdicional, entendo que deve ser mantida, uma vez que estão 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, 

confirmando a liminar sob o ID 14005340 e, por conseguinte, CONDENO o 

INSS: a) a implantar o benefício de auxílio-doença, com renda mensal de 

91% do salário de contribuição, desde a data da incapacidade (abril de 

2019 - ID 21513281 - Pág. 5), sendo autorizada a compensação dos 

valores pagos, nesse período, em razão do deferimento da tutela de 

urgência. b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao 

benefício ora concedido, autorizada a compensação com os valores 

pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela de 

urgência, devendo incidir juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a 

citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de 

cada parcela. Considerando a antecipação dos efeitos da tutela deferidos, 

deverá o INSS implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença; 

para tanto, deverá ser intimada a procuradoria da autarquia e a agencia 

executiva de Sinop/MT. CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários 

periciais, fixados na decisão sob o ID 16424594 e DETERMINO sua 

requisição junto ao RGJ. CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º do CPC. De consequência, com base no artigo 487, inciso I, 

do CPC e DECLARO a extinção da presente ação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

autora através de seu patrono para elaboração dos cálculos. Após, 

conclusos. Dados para a implantação do benefício: WILMA MENGUE 

ZERBINATI; benefício de auxílio-doença, com renda mensal de 91% do 

salário de contribuição, desde a data da incapacidade (abril de 2019 - ID 

21513281 - Pág. 5) até doze meses, contados da intimação do INSS dessa 

sentença, sendo autorizada a compensação dos valores pagos, nesse 

período, em razão do deferimento da tutela de urgência. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta 

Floresta/Sorriso, 15 de abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005823-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005823-39.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

RENILDO JOSE DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA movida por RENILDO JOSE DOS SANTOS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, aduzindo, em suma, a 

condição de segurado especial para a concessão do benefício de auxílio 

doença. Com a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 

10759780, deferida a gratuidade da justiça à autora, bem como, deferida 

tutela de urgência, determinando que o INSS implante o pagamento à parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, com duração de 09 (nove) meses do benefício. 

Certidão constando decurso de prazo sem apresentação de contestação 

pelo demandado (ID 12193623). Sob o ID 13258986, decisão que nomeou 

perito para atuar no feito, bem como, designou audiência de instrução e 

julgamento. Certificado que decorreu o prazo sem a apresentação de 

memoriais pela parte autora (ID 15482118). Sob o ID 16681644, o 

demandado apresentou contestação. Entre um ato e outro, decisão sob o 

ID 17333074 prorrogando a tutela antecipada concedida à parte autora, 

bem como, designando nova perita para atuar no feito, com data fixada 

para 28 de março de 2019. Laudo pericial carreado sob o ID 21704498, 

concluindo que o autor está incapacitado parcial e temporariamente para 

suas atividades laborativas, sendo possível a reabilitação para outra 

função (Item “17”), apontando como data de início da incapacidade, 

07.04.2015. Sob o ID 22338447, manifestação da parte autora acerca do 

laudo pericial apresentado. Certidão constando o decurso do prazo sem a 

manifestação do demandado (ID 23177511). É o relatório. DECIDO. O 

benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para 

sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Submetido o autor a exame médico, o 

Sr. Perito constatou que este está incapacitado parcial e temporariamente 

para suas atividades laborativas, sendo possível a reabilitação para outra 

função (Item “17”), apontando como data de início da incapacidade, 

07.04.2015. Passo à análise da qualidade de segurada da parte autora. De 

acordo com os documentos apresentados, em especial, aquele carreado 

sob o ID 10688997, constato que o autor exerce atividade rural em regime 
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de economia familiar desde 2004. Ainda, em análise da oitiva da 

testemunha arrolada pelo demandado (ID 15234795), se constata a 

condição deste de segurado especial há mais de doze meses. Outrossim, 

por meio do indeferimento administrativo carreado (ID 10689021), 

denota-se que este se deu tão somente pela ausência de incapacidade 

para o trabalho ou para a atividade habitual do autor, e não, pela falta de 

qualidade de segurado especial. Assim, em face da conclusão pericial 

acima exposta e comprovada a qualidade de segurado especial do autor, 

bem como cumprida a carência legal, tenho que faz jus o demandante à 

concessão de benefício de auxílio-doença durante o prazo de doze 

meses, tendo como data inicial a data da incapacidade (07.04.2015), 

compensados os valores pagos, nesse período, em razão do deferimento 

da tutela de urgência. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pela parte autora, confirmando a liminar sob o ID 10759780 e, 

por conseguinte, CONDENO o INSS: a) a implantar o benefício de 

auxílio-doença, com renda mensal de um salário mínimo, desde a data da 

incapacidade (07.04.2015), sendo autorizada a compensação dos valores 

pagos, nesse período, em razão do deferimento da tutela de urgência. b) a 

efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício ora 

concedido, autorizada a compensação com os valores pagos em razão do 

cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, devendo incidir 

juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a citação e correção monetária 

pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela. Considerando 

a antecipação dos efeitos da tutela deferidos, deverá o INSS implementar 

o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados de sua ciência desta sentença; para tanto, deverá ser 

intimada a procuradoria da autarquia e a agencia executiva de Sinop/MT. 

CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados na 

decisão sob o ID 17333074 e DETERMINO sua requisição junto ao RGJ. 

CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do CPC. 

De consequência, com base no artigo 487, inciso I, do CPC e DECLARO a 

extinção da presente ação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora através de seu patrono para 

elaboração dos cálculos. Após, conclusos. Dados para a implantação do 

benefício: RENILDO JOSE DOS SANTOS; benefício de auxílio-doença, com 

renda mensal de um salário de contribuição, desde a data da incapacidade 

(07.04.2015) até doze meses, contados da intimação do INSS desta 

sentença, sendo autorizada a compensação dos valores pagos, nesse 

período, em razão do deferimento da tutela de urgência. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta 

Floresta/Sorriso, 15 de abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003392-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON RICARDO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

Num. do processo: 1003392-95.2018.8.11.0040 AUTOR(A): ROBERSON 

RICARDO MIRANDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora ROBERSON RICARDO 

MIRANDA pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face 

de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos documentos. 

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de assistência judiciária gratuita, 

bem como a tutela de urgência e determinada a citação da parte requerida. 

Contestação apresenta pela parte requerida. Impugnação à contestação. 

Despacho saneador. A parte autora requereu a prorrogação do benefício 

de auxílio doença concedido na tutela de urgência. Realização de perícia, 

com a apresentação do laudo junto ao Id n. 21253039 - Pág. 1. Na 

sequência, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo, quedando-se 

inerte a parte requerida. Vieram-me os autos conclusos. É o que cumpria 

relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, mormente a produção de prova 

testemunhal, conforme se verá adiante: Pois bem. Tem-se que o benefício 

de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Submetida a exame médico, o Sr. Perito constatou que a parte 

autora é portadora de esquizofrenia paranóide, transtornos psicóticos, 

depressão (episódio depressivo grave com sintomas psicóticos), 

dependência química, dependência alcoólica crônica, síndrome de 

abstinência (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da 

cocaína), síndrome de dependência (transtornos mentais e 

comportamentais devido ao uso de álcool) e sofrimento psíquico de 

evolução crônica, que causam a incapacidade laborativa, concluindo pela 

sua incapacidade total e permanente. Passo à análise da qualidade de 

segurado da parte autora. De acordo com os documentos apresentados, a 

parte autora era segurada obrigatória, quando foi cessado o benefício de 

auxilio-doença em sede administrativa. Assim, verifico que há época em 

que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez) foi cessado, a parte requerente preenchia todos os requisitos 

para a concessão do benefício. Por outro lado, em face da conclusão 

pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurado, bem como 

cumprida a carência, a parte autora também faz jus à concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Por 

fim, resta fixar o período em que resta devido cada benefício. Nos termos 

acima expostos, o benefício de auxílio-doença, no valor relativo a 91% 

(noventa e um por cento) do salário de contribuição, será devido desde a 

cessação do benefício em sede administrativa (10.09.2017 Id n. 13838353 

- Pág. 1) até a data anterior ao laudo pericial (26/03/2019 – 21253039). Já, 

o benefício de aposentadoria por invalidez é devido desde a data do laudo 

pericial (27/03/2019), data esta que considero como marco inicial para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) 

a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do 

laudo pericial (27/03/2019), com renda mensal de 100% (cem por cento) 

do salário-de-contribuição da parte Autora; b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda 

mensal de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-contribuição da 

parte Autora, desde a cessação do benefício de auxilio-doença em sede 

administrativa (10.09.2017), até o dia anterior à realização do laudo pericial 

(26/03/2019), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela; AUTORIZADA a compensação com os 

valores pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. c) concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da 

tutela, devendo o INSS implementar o benefício da aposentadoria por 

invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta 

sentença; d) Requisite-se os honorários periciais junto ao site da AJG. e) 

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, conforme 

pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da parte Segurada: ROBERSON 

RICARDO MIRANDA; benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do 

Autora; data do início do benefício: data do laudo pericial: 27/03/2019; 

prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu 
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cumprimento, eis que houve a concessão de TUTELA DE URGENCIA. 

Retroativamente: benefício concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-contribuição da Autora; data do 

início do benefício: data da cessação do benefício de auxilio-doença em 

sede administrativa (10/09/2017), até o dia anterior à realização do laudo 

pericial (26/03/2019), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança 

desde o vencimento de cada parcela.AUTORIZADA a compensação com 

os valores pagos em razão do cumprimento da decisão que deferiu a 

tutela de urgência. Intimem-se. De Alta Floresta para Sorriso-MT, 15 de 

abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004810-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SCHIMIT EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT16716 (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004810-68.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 14 

de abril de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008193-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MIRANDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Angelina (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1008193-20.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida encaminhada a 

parte reclamada para citação e intimação da audiência de conciliação com 

a observação do correio de "NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO" devendo 

ser informado o endereço atualizado e correto, no prazo de dez dias. 

Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004175-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004175-53.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 14 

de abril de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOPES DE SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1002253-40.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:OTAVIO LOPES 

DE SOUZA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO CESAR 

BARBIERI, VANESSA DALSOQUIO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOPES DE SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1002254-25.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:OTAVIO LOPES 

DE SOUZA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO CESAR 

BARBIERI, VANESSA DALSOQUIO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011169-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

GUTEMBERG BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ BOSCHETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011169-17.2015.8.11.0040 REQUERENTE: GRAZIELI PASTORELO BENTO 

DA SILVA, GUTEMBERG BENTO DA SILVA REQUERIDO: RENATO LUIZ 

BOSCHETTI I – RELATÓRIO. Cuida-se de ação de ressarcimento por danos 

materiais proposta por GUTEMBERG BENTO DA SILVA e GRAZIELI 

PASTORELO BENTO DA SILVA, em desfavor de RENATO LUIZ 

BOSCHETTI, devidamente qualificados. Aduz o reclamante que, no dia 20 

de agosto de 2014, dirigia o seu veículo na Avenida Tancredo Neves, 

cento, quando no cruzamento com a rua das Videiras foi abalroado pelo 

veículo conduzido pelo reclamado, sendo que este desrespeitou a 

sinalização de “PARE” Relata que o acidente ocasionou um prejuízo na 

ordem de aproximadamente R$ 2.492,52 (dois mil quatrocentos e noventa 

e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme orçamentos anexos. 

Assevera que se verifica claramente pelo Boletim de Ocorrência que o 

condutor do outro veículo o conduzia com imprudência ou ao menos com 

imperícia, além de violar regulamento de trânsito. Por tais motivos requer 
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indenização pelos danos materiais. A conciliação restou frustrada. Não 

houve apresentação de contestação. No mais, relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO. 

Verifica-se que a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC-2015, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência.. Sendo assim, desde logo, passo a análise de mérito. 

Analisados os argumentos das partes e a prova produzida, tenho que o 

pedido merece provimento. No mérito, assiste razão o reclamante. Isso 

porque estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aquiliana 

ou extracontratual, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, vale 

dizer, conduta, culpa, nexo causal e dano. Consta no Boletim de 

Ocorrência de Acidente de Transito que houve infração por parte do 

reclamado diante do desrespeito a sinalização que indicava “PARE” No 

Boletim de Ocorrência de Acidente não há qualquer tipo de vício ou 

imprecisão, mesmo porque ele tem presunção, embora relativa, de 

veracidade, não havendo nos autos prova robusta em contrário, que 

deveria ter sido produzido pelos reclamados, razão pela qual, no caso 

vertente, deve ser aceito para fins probatórios, para comprovação do 

acidente, independentemente de serem verdadeiras ou não as versões 

nele constantes, dadas pelo condutor que se envolveu no sinistro. O nexo 

causal entre a conduta e os danos alegados pelo reclamante está 

devidamente comprovado, como se vê pelos documentos acostados à 

inicial (B.O., orçamentos). Quanto à culpa pelo evento danoso, elemento 

primordial em se tratando de responsabilidade civil na modalidade 

subjetiva, como no caso vertente, verifica-se que, provocando a colisão 

entre os veículos, o reclamado agiu com culpa na modalidade imprudência 

ou negligência, dando causa ao evento danoso. O reclamante produziu as 

provas necessárias para o deslinde da presente controvérsia, conforme 

se verifica dos documentos acostados na inicial. Por fim, no que se refere 

à quantificação dos danos no veículo do reclamante, verifica-se que os 

orçamentos apresentados na inicial, bem demonstram que o valor indicado 

na inicial mostra-se compatível com a versão apresentada pelo 

reclamante. III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento o 

presente projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para o fim de condenar o reclamado ao 

pagamento em favor da parte reclamante, a título de danos materiais, do 

valor de R$ 2.492,52 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir 

da data de ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a 

partir da data da citação (CPC, art. 219); Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Jonathan A. 

Góes Filgueira Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de novembro de 

2016. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011169-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

GUTEMBERG BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ BOSCHETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011169-17.2015.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que se manifeste 

sobre a proposta de acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 15 de 

abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008631-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEAN MARCOS DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008631-46.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008633-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAR CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1008633-16.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 09:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008634-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VOGT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008634-98.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 09:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008635-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PAULA ARAUJO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008635-83.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 09:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003841-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003841-19.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 15 de abril de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008638-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILTON ASSIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008638-38.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 10:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000083-95.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 15:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008639-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008639-23.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 10:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008640-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008640-08.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 10:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008642-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008642-75.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 10:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008643-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL DE SOUZA SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008643-60.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 11:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008646-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA BAATECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008646-15.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 11:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002723-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002723-42.2018.8.11.0040 Reclamante: CRISTIANE BARBOSA SANTOS 

Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Considerando a ausência de 

comprovação acerca da hipossuficiência da parte reclamante, INDEFIRO a 

AJG postulada, determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente 

recolha o preparo do recurso interposto (Enunciado 115 FONAJE), sob 

pena de ser considerado deserto, facultando o parcelamento do preparo 

em cinco parcelas mensais e consecutivas. Com o recolhimento da 

primeira parcela e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o 

recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

determinando a remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso 

contrário, fica, desde já, considerado como deserto o recurso interposto, 

nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, 

integralmente, a sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008648-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008648-82.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 13:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CHAVES FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002259-47.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ELIZEU CHAVES 

FIGUEREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA 

LIMA POLO PASSIVO: AGUAS DE SORRISO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 15:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008649-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008649-67.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 13:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008650-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008650-52.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 13:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008682-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1008682-57.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 08:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008683-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI POTRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008683-42.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 
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ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 08:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008770-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008770-95.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 10:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008773-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1008773-50.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 10:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020017-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERRARINI PISONI (REQUERENTE)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANI MARTINS BASTOS (REQUERIDO)

MATTIELO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

EDUARDO PESSOA DE BARROS (REQUERIDO)

 

Processo: 8020017-90.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006900-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo: 1006900-15.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos. Sorriso/MT, 15 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002263-84.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:VALKIRIA AILSA 

SOUZA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ABRAAO SILVA LIMA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001963-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON PLA DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001963-30.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 15 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARZIANELLO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002264-69.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANDERSON 

SILVA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO 

SILVA LIMA POLO PASSIVO: PARZIANELLO AGROPECUARIA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007609-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITANEA DE JESUS MEGUINS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO 1007609-84.2018.8.11.0040 

LEOCADIA WILK APIO - ME ELITANEA DE JESUS MEGUINS SANTOS 

Vistos etc. Intime-se a reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o 

CPF da reclamada para possibilitar as pesquisas requeridas na petição 
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retro. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004050-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL ALVES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004050-22.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002268-09.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

FERREIRA BARBOSA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KLEBER GIOVELLI POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LUIZA SOARES DE SOUZA OAB - MT26949/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TAPAJOS LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1002272-46.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLOVIS 

NASCIMENTO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

LUIZA SOARES DE SOUZA, RODRIGO ANNONI PAZETO POLO PASSIVO: 

AUTO POSTO TAPAJOS LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

22/07/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BENETTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001086-85.2020.8.11.0040 Reclamante: PAULO HENRIQUE BENETTI DA 

SILVA Reclamado: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. O 

documento juntado pela autora não comprova a inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, mas tão somente que o débito está cadastrado no 

Programa Serasa Limpa Nome, não significando que já tenha havido a 

inclusão, o que pode ser comprovado mediante juntada do extrato 

SPC/SERASA obtido junto à ACES (SERASA) e CDL (SCPC). Nesta toada, 

oportunizo, mais uma vez, a juntada do referido comprovante pela autora, 

sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOPES DE SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002253-40.2020.8.11.0040. AUTOR: OTAVIO LOPES DE SOUZA NETO 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Associem-se estes aos autos n. 

1002254-25.2020.8.11.0040. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOPES DE SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002254-25.2020.8.11.0040. AUTOR: OTAVIO LOPES DE SOUZA NETO 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Associem-se estes aos autos n. 

1002253-40.2020.8.11.0040. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 
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a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011187-72.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE ANDRADE LTDA - ME (EXECUTADO)

GRACIELA NANDI (EXECUTADO)

CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011187-72.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: EDNA APARECIDA DA SILVA 

FERNANDES EXECUTADO: CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA, CENTRO 

EDUCACIONAL MARIO DE ANDRADE LTDA - ME, GRACIELA NANDI Vistos 

etc. Considerando a informação contida no Num. 30299460, antes de 

analisar o pleito retro, determino a expedição de ofício à Assessoria 

Pedagógica de Sorriso - SEDUC, a fim de que informe se os documentos 

solicitados nos autos (certificado de conclusão do curso técnico em 

enfermagem, bem como o certificado de conclusão de estágio e histórico 

escolar da requerente Edna Aparecida da Silva Fernandes) foram 

encaminhados pela parte requerida àquele órgão, no ano de 2011 e, caso 

positivo, proceda com a juntada dos referidos documentos a estes autos, 

no prazo de 15 dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003245-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SYMONNE DEMKOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003245-06.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: SYMONNE DEMKOSKI 

EXECUTADO: CLAUDIA SOUZA DA SILVA Vistos etc. Antes de analisar a 

exceção de pré-executividade oposta, determino seja oficiada à empresa 

Pôr do Sol Urbanizações, para que informe, no prazo de 15 dias, qual a 

situação do imóvel, sobre o qual foram penhorados os direitos do devedor. 

Após, manifeste-se o exequente e, na sequência, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CHAVES FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002259-47.2020.8.11.0040 Reclamante: ELIZEU CHAVES FIGUEREDO 

Reclamado: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; A 

inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002690-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002690-86.2017.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: RUBENS ALEXANDRE DE JESUS Vistos etc. 

Intime-se o reclamante para, no prazo de cinco dias, indicar o endereço 

atualizado do reclamado. Com a indicação, designe-se audiência de 

conciliação, citando/intimando-se as partes. Do contrário, conclusos para 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002257-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JV COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: JV COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME Executado: ROSIANE CARDOSO DA SILVA 

Número do Processo: 1002257-77.2020.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 
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MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002268-09.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA HELENA FERREIRA 

BARBOSA DE SOUSA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002269-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI BARBOSA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLA MARIA STREHL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: NEUZELI BARBOSA 

DA COSTA Executado: EMANUELLA MARIA STREHL Número do Processo: 

1002269-91.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CRISTINA DE OLIVEIRA CORDEIRO (REQUERIDO)

SINEIA FERNANDES DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002110-51.2020.8.11.0040 Reclamante: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO 

MOURA Reclamado: JANE CRISTINA DE OLIVEIRA CORDEIRO e outros 

Vistos etc. Trata-se de pedido para aditamento à inicial para incluir o 

pedido de tutela de urgência para a redução parcial dos aluguéis devidos 

pelo reclamante às reclamadas. É o sucinto relatório. Decido. Pois bem, o 

pedido não pode ser deferido de pronto, sendo necessária a oitiva das 

reclamadas. Posto isso, postergo a análise do pedido liminar para momento 

posterior à contestação, o que não impede o reclamante de realizar o 

pagamento parcial por ele proposto, visando evitar maiores prejuízos à 

ambas as partes. Aliás, visando evitar prejuízos até a análise do pedido 

liminar, determino que as reclamadas se abstenham de protestar ou inserir 

o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito com base no 

débito discutido neste feito. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010870-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS AUGUSTO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010870-40.2015.8.11.0040 Reclamante: MESSIAS AUGUSTO DE BRITO 

Reclamado: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA e outros Vistos 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que o reclamado se insurgiu 

sob a alegação de que efetuou o pagamento de sua cota parte da 

condenação, com o que a penhora efetivada em suas contas bancárias 

caracterizaria excesso de execução (Num. 24290256). O reclamante 

rechaçou as alegações da reclamada, visto que houve condenação 

solidária (Num. 29285786). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, não assiste razão ao reclamado, ante o teor do disposto nos artigos 

264 e 275, do Código Civil, a saber: Art. 264. Há solidariedade, quando na 

mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, 

cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda (grifo nosso). Art. 275. O 

credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, 

parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, 

todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto 

(grifo nosso). Portanto, não há que se falar em penhora indevida, visto 

que houve condenação solidária, podendo, o credor exigir o crédito 

totalmente de um dos devedores, na forma prevista em lei. Ademais, 

considerando que a reclamada CVC está pagando a dívida total em 

detrimento da condenação solidária com a reclamada PASSAREDO, 

poderá se valer do disposto no artigo 283, do CC, in verbis: Art. 283. O 

devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um 

dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do 

insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de 

todos os co-devedores (grifo nosso). Por fim, não se verifica qualquer 

hipótese de litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, 

motivo pelo qual deixo de acolher os pedidos do reclamante, neste sentido. 

Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

manejado, determinando o levantamento dos valores depositados 

judicialmente/bloqueados vai BACENJUD, em favor do reclamante, tão logo 

preclusas as vias recursais, com o que JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003348-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003348-42.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIVINO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se 

de ação em que o autor pretende a devolução de seus pertences ou 

restituição do valor, bem como indenização por danos morais, alegando 

que alugou imóvel do requerido e, após um longo período em outra cidade 

devido estar doente, retornou e a casa estava locada para outro, além de 

que não encontrou seus pertences e documentos. Relatório 

dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial, tendo em vista que o valor atribuído à causa está dentro 

do limite previsto pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, já que não foi 

mencionado o valor dos pertences do autor. Do mesmo modo, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial e inadequação do rito processual, posto que 

se trata de ação de cobrança e não processo executivo, como afirmado 

pelo requerido. Dito isso, passo à análise do mérito. Restou comprovado 

nos autos, notadamente pelo depoimento pessoal do autor, que ele deixou 

o imóvel sem ao menos comunicar ao requerido, permanecendo ausente 

por aproximadamente 08 meses, período em que não houve os 

pagamentos dos alugueis, já que o recibo de ID 20266761 demonstra 

somente o adimplemento de 25/12/2017 a 25/01/2018, além do pagamento 

parcial realizado pela esposa do requerente em fevereiro de 2018, no 

valor de R$ 200,00, como confessado na contestação. O abandono do 

imóvel, aliado à inadimplência dos aluguéis, configura descumprimento 

contratual que autoriza o distrato pela parte inocente, no caso, o 

requerido. Nesse sentido: “DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA 

LOCATÁRIA. CESSÃO DE USO A TERCEIRO, SEM AUTORIZAÇÃO 

ESCRITA DO LOCADOR. ABANDONO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL QUE AUTORIZA O DISTRATO PELA PARTE INOCENTE. (...) 

É possível a rescisão unilateral do contrato caso a locatária abandone o 

imóvel”. (TJDF – Apelação cível 0023970-78.2013.8.07.0001. Rel. Des. 

Josapha Francisco dos Santos. 5ª Turma Cível. Publicado em 23/05/2017). 

Ficou provado, também, que ao retornar ao imóvel e encontra-lo locado à 

terceiro, o requerente sequer procurou pelos seus pertences e 

documentos, imputando a responsabilidade ao requerido. Ademais, o 

requerente não mencionou expressamente quais os pertences e 

documentos extraviados, bem como seus valores, ônus que lhe competia, 

nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que o dano material não se 

presume, vejamos: “ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0003244-69.2016.8.11.0041 APELANTE: SINDICATO SERV DA SAUDE E 

MEIO AMB DO EST MATO GROSSO APELADO: BANCO DO BRASIL SA 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPENSAÇÃO 

DE CHEQUE CLONADO – ESTORNO DOS VALORES REALIZADO NA 

MESMA DATA – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. (...) O dano 

material não se presume, depende de prova robusta do prejuízo 

patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo 

causal. (...)”. (N.U 0003244-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 

03/02/2020). Assim, impossível atribuir ao requerido a responsabilidade 

pela perda dos pertences e documentos do autor. No tocante aos danos 

morais, o contexto fático do caso sub judice não recomenda a dispensa 

da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, não tendo 

ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia. Por fim, deixo 

de condenar o requerente em litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil 

necessário a impor tal reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 15 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005777-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MAYCON JHONES LIMA 

SANTOS REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Reclamação na qual a parte 

requerente afirma que mediante propaganda enganosa da parte ré aderiu 

a grupo de consórcio com a promessa de contemplação imediata, e após 

aderir o reclamante constatando que não seria contemplado conforme 

prometido no ato da adesão ao consórcio requereu a desistência, 

entretanto a requerida informou que faria a devolução dos valores tão 

somente 30 dias após encerrado o consórcio, ou seja, após 118 meses, o 

que entende abusivo, razão pela qual o autor requer a imediata devolução 

dos valores pagos e indenização por danos morais. Em defesa, parte ré 

aduziu diversas preliminares, e no mérito pugnou pela improcedência da 

demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início cumpre analisar as 

matérias preliminares suscitadas em contestação. A ré alegou que o 

juizado é incompetente para analisar o feito em razão de haver 

necessidade de perícia técnica, bem como em razão do valor causa 

ultrapassar o teto dos juizados, e ainda que o pedido é ilíquido. Sobre a 

necessidade de perícia técnica, não vislumbro necessidade da realização 

da mesma, em que pese em defesa a parte requerida fazer menção à 

mensagens de WhatsApp, gravações juntadas pela parte autora, 

questionando a veracidade e legalidade, bem como argumenta sobre a 

falta de degravação, verifica-se que não consta na inicial qualquer 

conteúdo desta natureza, as provas apresentadas pela parte autora 

consubstanciam basicamente em documentos e autos no PROCON, não 

havendo que se falar em necessidade de perícia. Outrossim, ainda que 

fosse este o caso, não se verifica na hipótese a necessidade de perícia 

eis que os fatos restam evidenciados pelo que resta incontroverso e 

demonstrado documentalmente até o presente momento, cabendo 

inclusive o julgamento antecipado da lide sem necessidade de dilação 

probatória, o que inclui eventual perícia. Quanto ao valor da causa, 

verifica-se que o pedido cinge-se à restituição dos valores pagos e danos 

morais, que somados não ultrapassam 40 salários mínimos. Desta feita, 

não há que se falar em incompetência deste juízo. Tampouco assiste 

razão à parte requerida quanto a necessidade de extinção do feito e 

incompetência dos juizados haja vista o pedido ser ilíquido, pois o pedido 

está devidamente definido e certo, estando o requerente pugnando pela 

devolução dos valores pagos e danos morais, não havendo que se falar 

em iliquidez. A preliminar de ausência de condições da ação por falta de 

pedido de declaração de nulidade de clausula contratual e anulação do 

contrato também não merece prosperar haja vista que além de se 

confundir com o mérito, o artigo 322, § 2º, do CPC, aduz que “a 

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará 

o princípio da boa-fé”, restando evidente o que é questionado pelo autor 

no presente caso, não havendo que se falar em ausência das condições 

da ação. A parte ré requereu ainda em preliminar a extinção do feito em 

razão do Recurso Especial com efeito repetitivo nº 1.119.300/RS, que 

determinou a devolução de valores de consórcio trinta dias após findo o 

contrato, em interpretação da Lei 11.672/08. Conquanto não merece 

guarida tal pretensão, pois o julgamento do STJ no Resp 1.119.300/RS 

limita-se aos contratos de consórcio firmados até 05 de fevereiro de 2009, 

pois vejamos: RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO 

FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES 

PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, 

prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, 

assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante 

desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto 

no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa 

orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de 

julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos 

anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já 

ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar 

restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 

1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não 

abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se 

o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova 

regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para 

sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após 

a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução 

imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não 

representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 

1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (Rcl 

16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/03/2014, DJe 08/04/2014). RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA POR FALTA DE INFORMAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. LANCE. C NTEMPLAÇÃO. PLANO LIGHT. DIVERGÊNCIA 

DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO. CARTA DE CRÉDITO EM 75% DO 

VALOR DO BEM AO INVÉS DE 100%. CONTRATO POSTERIOR À LEI 

11.795/08. INAPLICABILIDADE DA TESE DO RECURSO REPETITIVO DO 

RESP. 1.119.300/RS AOS CONTRATOS NOVOS. RECLAMAÇÃO N. 

5157/BA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. VETO PRESIDENCIAL AOS 

PARÁGRAFOS DO ART. 30. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DO PREJUÍZO ANTE O DESLIGAMENTO ANTECIPADO DO 

CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À CESSÃO DA COTA DO DESISTENTE. ÔNUS DA RÉ. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE ADMINISTAÇÃO. LEGALIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJBA, Rcurso Inominado nº 

0108539-91.2013.8.05.0001, Rel. Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, 

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 20.11.2014) Portanto, 

inaplicável ao presente caso o efeito repetitivo do mencionado recurso 

especial. Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, 

evidentemente esta se confunde diretamente com o mérito da demanda, 

razão pela qual resta rejeitada. Analisadas as questões preliminares que 

cabem ao presente juízo, passo a análise do mérito. O autor requer a 

devolução imediata dos valores pagos para o consórcio, não concordando 

que tal restituição ocorra tão somente ao final do consórcio, bem como a 

condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais. É 

incontroverso que o autor requereu a rescisão contratual, e que a 

requerida concorda em devolver apenas parte dos valores e em 30 dias 

após o final do consorcio, conquanto tal pretensão é eminentemente 

abusiva. Verifica-se que se trata de longo contrato, com assembleia final 

prevista apenas para o ano de 2025 (Doc. Num. 22777570 - Pág. 7 e 8), 

ou seja, teria o consumidor que esperar por mais cinco anos para ter os 

valores restituídos, além do que, pelo que consta narrado na exordial, não 

se trata de mera rescisão injustificada pelo autor, e sim cuida-se de caso 

em que é controvertida a prestação dos serviços da ré, havendo a 

alegação de que a promessa feita ao autor no ato da contratação não se 

viu consumada. Feitas tais considerações, colaciono ainda a 

jurisprudência do Nosso Tribunal a este respeito: RECURSO INOMINADO - 

CONSÓRCIO - RECURSO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE 

INTERMEDIOU A CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO 

SOMENTE EM RELAÇÃO AO COMÉRCIO - REFORMA DA SENTENÇA - 

RECURSO PROVIDO - RECURSO DO CONSÓRCIO - RESTITUIÇÃO 

IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS - DEDUÇÃO DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO DE VIDA - OBRIGATORIEDADE IMEDIATA 

- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA DO ART. 51 - 

CONTRATO DE ADESÃO - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - 

POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A negativa de 

devolução imediata de parcelas de quotas de consórcio revela abuso 

contra consumidor, sendo a cláusula contratual que a prevê 

manifestamente leonina, devendo ser hostilizada pelo Poder Judiciário. 

(N.U 6601/2008, 6601/2008, DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 18/01/2010) CONSÓRCIO - 

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARCELA PAGA - DEDUÇÃO SOMENTE DA 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DE 2% DA PARCELA 

- APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 DAS TURMAS RECURSAIS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA/MT - IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE QUANTO A SER 

OBRIGADA A DEDUZIR 10% A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

VALOR QUE TEM A RESTITUIR E NÃO O PACTUADO - EXEGESE PERFEITA 

DO ART. 42 DO DECRETO Nº 70.951/72 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É abusiva e, portanto, nula de pleno 

direito, as cláusulas contratuais impeditivas de devolução imediata das 

cotas pagas pelo desistente ou excluído de consórcio e/ou que estipulem 

redução de valores, sem comprovação efetiva de prejuízos. Exegese do 

art. 51, inciso IV, do CDC. (N.U 3574/2009, 3574/2009, MARIO R. KONO DE 

OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 02/09/2009, Publicado no 

DJE 06/10/2009) Portanto, resta evidente a obrigação da requerida em 

restituir ao autor os valores pagos, deduzindo apenas a taxa de 

administração pactuada, sem a incidência de outros descontos 

decorrentes de taxas, multas e outros, haja vista a não comprovação de 
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prejuízos ao consórcio pela rescisão, bem como por serem reconhecidas 

jurisprudencialmente como abusivas cláusulas que preveem tais 

decréscimos. No que tange aos danos morais, alega o autor que foi 

ludibriado com a informação de que aderindo ao consórcio haveria 

contemplação imediata, conquanto analisando o contrato juntado aos 

autos, verifica-se na última página, logo abaixo da assinatura do autor 

(Num 22777564 - Pág. 12), em letra negritada, maiúsculo a observação: 

“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”. 

Portanto, em que pese hipossuficiente, o consumidor foi alertado pelo 

contrato de que não era garantida a contemplação, e não suficiente tal 

assertiva, verifica-se ainda que não resta demonstrado qualquer prejuízo 

extrapatrimonial a justificar a incidência de danos morais ao caso em 

análise, de modo que a improcedência do pedido da respectiva 

indenização é a medida que se impõe. Posto isso, JULGO PACIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENA a parte requerida a 

restituição dos valores pagos pelo autor, qual seja, R$10.875,87, 

atualizadas pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros 

legais desde a data da citação, deduzindo-se do valor apenas a taxa de 

administração do consórcio pactuada entre as partes. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 14 de abril 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005156-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE ALEXANDRE 

REQUERIDO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração em face da decisão prolatada que 

julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a 

mesma é contraditória e omissa, eis que deixou de analisar que o 

atendimento do autor se deu em caráter de urgência e não de emergência, 

bem como que teria deixado o juízo de analisar a impugnação ao pedido de 

justiça gratuita. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, como 

bem pontuado na sentença, restou evidenciado que o autor procurou o 

Hospital administrado pela parte requerida, necessitando de atendimento 

imediato, o que lhe foi negado, e independentemente de se caracterizar 

circunstância de urgência ou emergência, o fato é que, como bem frisou a 

sentença “tanto era urgente que no dia seguinte o autor foi submetido a 

procedimento cirúrgico”. Posto isso, a decisão restou devidamente 

fundamentada, apesar da discordância do embargante, inexistindo 

omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do embargante, 

sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou 

com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. 

ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, 

DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA 

REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto enfrentado todas as matérias, a 

mera rediscussão do julgado não se convola em omissão, contradição ou 

obscuridade, não se enquadrando dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 

9.099/95. (...) Embargos Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. 

Embargos de Declaração nº.: 0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Quanto ao 

argumento da não análise da impugnação à Justiça Gratuita, destaco que 

como não há condenação em custas no juizado especial, a análise da 

concessão de AJG ocorre se, e quando, manejado eventual recurso 

inominado. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências. Este é projeto por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de 

Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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Processo Número: 1006439-43.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006439-43.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JONATHAN DOS SANTOS 

LIMA REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, em que a parte 

reclamante sustenta que a requerida unilateralmente cancelou sua conta 

corrente e seu cartão de crédito, sob a alegação de constatação de 

fraude, e mesmo após diversos contatos do autor não foi restabelecida a 

prestação dos serviços bancários contratados. A requerida sustenta 

legalidade de sua conduta, aduzindo que diante de nítida tentativa de 

fraude bloqueou unilateralmente o crédito do autor, informando-o via 

e-mail. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Em se tratando de relação de 

consumo, deve a parte requerida demonstrar a legalidade das suas 

condutas, bem como que não houve falha na prestação dos seus 

serviços. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do seu ônus, pois não restou demonstrado que houve de fato 

qualquer indício de fraude, não traz as evidencias que mesmo após 

contatos do autor se justificava a manutenção dos bloqueios realizados, a 

respeito dos quais não trouxe também provas de que teria comunicado ou 

tentado de fato a comunicação com o autor. Desta feita, deve ser 

reconhecida a falha na prestação dos serviços, com a procedência dos 

pedidos de indenização da parte autora, eis que os danos morais se 

encontram in re ipsa, devendo a requerida providenciar a restituição da 

conta corrente do autor, bem como lhe fornecer novo cartão de crédito, a 

fim de restabelecer os serviços unilateralmente cancelados. Para 

corroborar com tal entendimento, colaciono os julgados abaixo: EMENTA: 

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. sentença PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO O DA 

CONSUMIDORA. 1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula 

indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral e sem 

aviso prévio do seu cartão de crédito sob o argumento de existência de 

fraude. 2. Restou incontroverso o bloqueio do cartão de crédito da 

consumidora. A despeito de a instituição financeira alegar a ocorrência de 

suposta fraude ocorrida na conta bancária da consumidora, não a 

notificou previamente acerca do aludido bloqueio. 3. A prévia notificação 

tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com o 
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cancelamento repentino do crédito que utiliza para operações financeiras, 

possibilitando redimensionar seus créditos/débitos e se adequar à nova 

realidade financeira. 4. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não 

exatamente da ausência de continuidade de fornecimento do serviço de 

cartão de crédito para a consumidora, mas sim pela ausência de uma 

efetiva prévia notificação dando conta desta intenção. 5. Desta feita, a 

situação vivenciada pela consumidora ultrapassa a seara do mero 

aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos 

morais. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que comporta reforma de forma a adequar-se aos 

parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Sentença 

parcialmente reformada. 9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o 

da consumidora. (TJMT N.U 8010422-20.2016.8.11.0012, TURMA 

RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) Ementa: 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de 

improcedência – Recurso da parte autora – Cancelamento de cartão de 

crédito – Legitimidade passiva da corré Mastercard – No mérito, houve o 

cancelamento unilateral do cartão de crédito, sem demonstração de prévia 

notificação da consumidora autora, apesar do regular pagamento das 

faturas – Operação não autorizada, em momento que a autora pretendia 

fazer uso do serviço – Danos morais caracterizados – Indenização devida 

– Danos materiais indeferidos, pois o valor pleiteado se refere ao seguro 

do cartão, cuja indisponibilidade de cobertura, enquanto vigente o cartão, 

não fora demonstrada – Sentença reformada para julgar o feito 

procedente em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.(TJSP Apelação 

Cível 1075426-02.2017.8.26.0100. 38ª Câmara de Direito Privado, 

Relator(a): Spencer Almeida Ferreira Data do julgamento: 11/12/2019) Já 

no que tange ao quantum debeatur do dano moral, algumas considerações 

devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$3.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a 

título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 3.000,00, a ser atualizado pelo 

INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), 

e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC), bem 

como CONDENAR a requerida a obrigação de fazer de restituir ao 

requerente cartão de crédito, conta corrente e acesso a demais 

operações bancárias contratadas, tais como eram antes do cancelamento 

indevido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$500,00 por dia de 

atraso. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 14 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza 

leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-47.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010219-47.2011.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: SOLANGE APARECIDA FELIX Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da decisão prolatada que extinguiu o 

feito pela ausência de bens penhoráveis, aduzindo haver erro material. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com 

efeito infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, como bem pontuado na sentença, além 

do feito tramitar há mais de 09 anos sem qualquer indicação de bens 

penhoráveis, o executado não demonstra, qualquer intenção, em quitar 

sua dívida, não podendo o feito permanecer tramitando ad aeternum, sem 

a demonstração, mínima, da capacidade de satisfação. Posto isso, a 

decisão restou devidamente fundamentada, apesar da discordância do 

embargante, inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o 

entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU 

OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011109-44.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011109-44.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: POLIANA FREITAS SOUZA LIMA 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais 

de 05 anos sem que tenha sido localizados bens para serem penhorados, 

estando o executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo exequente. 

Embora citado, ainda no ano de 2015 (Num. 997178), não houve a 

localização de bens à penhora. Autorizar a busca de endereços da 

executada, conforme requer o exequente na petição retro, mostra-se 

verdadeiro vilipêndio aos princípios norteadores dos Juizados indicados 

no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a eternização irregular do processo, 

como dito, sem a satisfação do direito do exequente. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com a baixa da penhora via Renajud. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002189-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1002189-98.2018.8.11.0040 

ROSANGELA MARIA FERREIRA UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 604797-1 / 2020 Quarta-feira, 

15 de Abril de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / 

Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1002189-98.2018.811.0040 Requerente: ROSANGELA MARIA FERREIRA 

Advogado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Requerido: FAIS Advogado: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA 

Beneficiário: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Conta Judicial 1400110448743 Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais) 

Autorizado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CPF/CNPJ: 02.528.193/0001-83 Data de Emissão: 15/04/2020 Titular Conta 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ Titular 

Conta 02.528.193/0001-83 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco 

do Brasil S.A. 3834 10410503 Conta Corrente Forma Liberação Crédito no 

BB Tipo Liberação Valor Valor Exato Usuário: IONARA PASQUALOTO 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é 

somente informativo. Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de 

Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO 

Alvará Eletrônico n° 604800-5 / 2020 Quarta-feira, 15 de Abril de 2020 

Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1002189-98.2018.811.0040 

Requerente: ROSANGELA MARIA FERREIRA Advogado: DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Requerido: FAIS Advogado: 

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA Beneficiário: ROSANGELA MARIA 

FERREIRA Conta Judicial 1400110448743 Valor: R$ 3.805,02 (três mil e 

oitocentos e cinco reais e dois centavos) Autorizado: ROSANGELA 

MARIA FERREIRA CPF/CNPJ: 896.427.591-87 Data de Emissão: 15/04/2020 

Titular Conta ROSANGELA MARIA FERREIRA CPF/CNPJ Titular Conta 

896.427.591-87 Banco Agência Conta Tipo Conta 237 - Banco Bradesco 

S.A. 5582 64629 Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação 

Valor Valor Parcial com Rendimentos Usuário: IONARA PASQUALOTO 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é 

somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA (REQUERENTE)

A. V. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000041-46.2020.8.11.0040. REQUERENTE: KARIN CRISTINE MULLER DA 

SILVA, A. V. M. P. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam que tiveram seu 

voo cancelado, fato lhes gerou transtornos. Requer a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. 

Passo a DECIDIR. De início, homologo a desistência da ação em relação ao 

requerente Arthur Valente Pires Müller (ID 30125908), e declaro extinto o 

feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC. 

Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. Dito isso, 

passo à análise do mérito. A responsabilidade civil do transportador aéreo 

é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em 

virtude da má prestação do serviço oferecido e somente pode ser 

afastada com a comprovação da existência de alguma excludente, nos 

termos do artigo 14 do CDC. O cancelamento de voo injustificadamente 

viola obrigações contratuais e regras regulamentares (Resolução 

141/2010 da ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, 

gerando obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso 

ou realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

material e moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e 

TJMT1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, houve o cancelamento do 

voo, ocasionando considerável transtorno à consumidora. Nesse sentido: 

“EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO 

– FORTUITO INTERNO E EXTERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO NÃO REALIZADO – NEXO 

CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 

RECONHECIDA. Embora a força maior e o caso fortuito não estejam 

arrolados no artigo 14, § 3º, do CDC, como excludentes de 

responsabilidade civil, estes fatores também têm o condão de excluí-las 

(STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No contrato de transporte 

aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do 

transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea “b”). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoriado Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento”. (STJ AgRg no REsp 

1218620/SC e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). Quanto ao dano moral, 

saliento que o desconforto, a aflição e os transtornos decorrentes do 

cancelamento de voo são suficientes para a configuração do dano moral, 

que se opera in re ipsa (STJ REsp 299532/SP). O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, 

extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das 

partes. Sopesadas tais premissas, fixo o quantum indenizatório em R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos 

termos do artigo 405 do Código Civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, nos termos do art. 14 do CDC e art. 186 do CC, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim 

específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos morais 

à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito contratual. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 15 de abril de 2020. Caroline Gomes Chaves 

Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza 

leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 

38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011068-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRID ADRIANE BUTTGEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011068-77.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ASTRID ADRIANE BUTTGEN 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais 

de 05 anos sem que tenha sido localizados bens para serem penhorados, 

estando o executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo exequente. 

Embora citado (Num. 1476851), não houve a indicação de bens à penhora, 
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bem como tentadas as buscas de bens e valores, TODAS AS 

TENTATIVAS RESTARAM INFRUTÍFERAS. Autorizar a busca de endereços 

do executado, conforme requer o exequente na petição retro, mostra-se 

verdadeiro vilipêndio aos princípios norteadores dos Juizados indicados 

no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a eternização irregular do processo, 

como dito, sem a satisfação do direito do exequente. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008150-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE DELGADA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1008150-83.2019.8.11.0040 

LEOCADIA WILK APIO - ME EDILENE DELGADA SILVA Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007122-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA THIELI GONCALVES OAB - MT26832/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007122-80.2019.8.11.0040. INTERESSADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cobrança em que o requerente alega que alugou imóvel 

residencial ao requerido, que deixou de pagar os aluguéis, gerando um 

débito no valor de R$ 3.400,00; requer, portanto, a condenação do réu no 

pagamento de tal quantia. Relatório dispensado[1]. Decido. É incontroversa 

a relação contratual existente entre as partes, ainda que verbal, em que o 

autor alugou imóvel residencial ao requerido pelo valor de R$ 400,00 

mensal. Também, conforme comprovado nos autos nº 

1003348-42.2019.8.11.0040, o requerido abandonou a quitinete sem 

sequer informar ao autor, retornando meses depois, mais precisamente 

em setembro de 2018, oportunidade em que encontrou o imóvel 

ocupado/locado para terceiro. Assim, ante a existência de contrato de 

locação entre as partes, cabia ao requerido provar o pagamento dos 

aluguéis tempestivamente, o que não ocorreu, sobretudo porque só existe 

um único recibo nos autos (ID 20266761), que demonstra o pagamento de 

25/12/2017 a 25/01/2018, bem como o adimplemento parcial do mês de 

fevereiro de 2018, segundo confessado pelo locador nos autos nº 

1003348-42.2019.8.11.0040. Há que se dizer que o abandono do imóvel 

não desonera o locatário do adimplemento dos aluguéis, já que não houve 

a entrega da chave pelo requerido e, ainda, o autor somente tomou 

conhecimento da situação do bem depois que ocorreu o arrombamento da 

porta, como extrai-se do Boletim de Ocorrência anexado nos autos nº 

1003348-42.2019.8.11.0040. Nesse sentido: “IMÓVEL ABANDONADO 

PELA LOCATÁRIA QUE NÃO AFASTA SEU DEVER DE PAGAR OS 

ALUGUÉIS. Constatação feita pelo oficial de justiça de que o imóvel estava 

em mau estado de conservação e com pertences da ré. Inércia do autor 

na busca da imissão na posse que serve apenas para reduzir o termo 

final da cobrança dos locativos pela ré. Termo final fixado na data da 

citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”. 

(TJSP – Apelação cível nº 1008383-38.2014.8.26.0590, 32ª Câmara de 

Direito Privado, publicado em 18/08/2017. Por conseguinte, uma vez que 

provado somente o pagamento do aluguel no período inicial da relação 

contratual, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe. Por 

fim, deixo de condenar o autor em litigância de má-fé, já que não vislumbro 

ardil necessário a impor tal reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, 

por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial para o fim específico de condenar o requerido a pagar 

ao requerente metade do aluguel de fevereiro/2018 e a integralidade dos 

aluguéis de março/2018 até julho/2018, corrigido pelo INPC, desde o 

desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 15 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 215864 Nr: 7375-85.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CASTRO DE LARA, RAIFRAN 

RODRIGUES BEZERRA, RICARDO SOUZA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Processo: 7375-85.2019.811.0040 (Código: 215864)

 VISTO/EM

 Trata-se de pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA feito pela DPE, em favor 

do réu RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA, ao argumento que ele está 

segregado por mais de 90 (noventa) dias em estabelecimento penal com 

ocupação superior a capacidade e que a unidade penal não dispõe de 

equipe de saúde exclusiva lotada no local.

 Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente ao pedido de 

revogação da prisão preventiva.

 É o relato do necessário. Decido.

Ao perscrutar a parlenda, nota-se que a defesa embasa o pedido de 

revogação de prisão tão somente na pandemia COVID-19, ao argumento 

que o estabelecimento penal está com superlotação e não dispõe de 

equipe de saúde exclusiva para assegurar assistência aos segregados.

A preocupação do postulante é, a bem da verdade, a salsaparrilha da sua 

própria pretensão, eis que os cuidados e medidas adotadas pelo sistema 

prisional elevam os segregados a uma classe social altamente protegida, 

com tutela estatal direta no isolamento temporário assaz de evitar a 

contaminação indiscriminada daquele grupo de pessoas segregadas por 

força de ordem judicial adequada e até o presente momento incólumes de 

revisão ou modificação.

De fato, com a razão o parquet ao arrazoar que seria um contrassenso 

acolher tal argumento de liberdade, ao passo que os enclausurados se 

encontram isolados do restante da população, justamente o que é 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sendo certo que 

medidas para se evitar o contágio dos segregados estão sendo tomadas, 

porém, não são da alçada do Poder Judiciário.

Importante registrar que não há notícias da existência de réus com 

sintomas do COVID-19 nos presídios do Estado ou mesmo no Centro de 

Ressocialização de Sorriso, o que indica e afiança que a razoabilidade 

está em se manter a segregação também como medida de proteção dos 

próprios segregados.

De mais a mais, os estabelecimentos penais do Estado, bem como o 
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Centro de Ressocialização, possuem profissionais credenciados que 

atendem os segregados, de sorte que a vida de qualquer réu, ao que tudo 

indica, não está em risco, absolutamente; diversamente do que sofre o 

restante da população que, a toda evidência, não dispõem da mesma 

estrutura individualizada de atenção e proteção pelo próprio estado, 

estando todos em evidente risco de contaminação comunitária e 

sobrecarga do sistema público de saúde.

A recomendação 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as 

análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou que 

respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça 

contra a pessoa.

Assim, malgrado o réu esteja presos a mais de 90 (noventa) dias, é 

importante consignar que a instrução processual já foi encerrada, 

aguardando devolução de carta precatória para apresentação de 

alegações finais das partes, não tendo mais que se falar em 

constrangimento ilegal processual.

Como dito, mostra-se prematuro deduzir que na prisão eles tenham maior 

probabilidade de contrair o vírus, pelo contrário, existe no sistema 

carcerário compromisso do Estado em garantir e salvaguardar o 

interesses dos presos.

Ademais, não é razoável que presos provisórios ou não, acusados de 

crimes violentos, sejam colocados em liberdade de forma irrestrita, como 

no caso dos autos, onde o réu é acusado roubo majorado. Ao contrário, 

há orientação, no presente momento, para restringir a circulação de 

pessoas. Liberar indiscriminadamente quem está preso vai de encontro à 

orientação da Lei 13.979/20 e portaria nº 356 do Ministério da Saúde, bem 

como, inclusive, manter pessoas presas por crime violento atende ao 

quanto na recomendação nº 62/2020 do CNJ.

 Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pela DPE em favor do réu RAIFRAN RODRIGUES 

BEZERRA, qualificado nos autos.

Considerando que o processo encontra-se paralisado aguardando a 

devolução da missiva desde 20/02/2020 e, considerando que a expedição 

de carta precatória não suspende a instrução criminal, ut art. 222, § 1.º do 

CPP, declaro por encerrada a instrução processual e determino a 

intimação das partes para apresentarem alegações finais.

Deixo de incluir a decisão no sistema Apolo face a impossibilidade 

momentânea, vez que o sistema não está disponível para instalação fora 

da rede, devendo a decisão ser incluída no sistema assim que possível.

Dê-se ciência ao MPE e a DPE por e-mail, conforme portaria conjunta n.º 

247/2020 do e. TJMT, remetendo-se cópia da presente decisão.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade, 

servindo a presente decisão como mandado de intimação.

 Sorriso/MT, 07 de abril de 2020.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223366 Nr: 1930-52.2020.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARA CHAGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, a 

fim de apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106098 Nr: 4837-72.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTAL INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

CONTRUÇÕES TAVARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA, FLAVIO DARUI, 

MARIA GONÇALVES DA SILVEIRA, JOSE DA SILVEIRA JOSINO, GERSON 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PIETRZACK DE OLIVEIRA, 

JOSIANE BRANDALY HUERGO FIDELIS, EURIDES COELHO MOREIRA DA 

SILVA, CARLOS LUIZ FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF - 

OAB:15.919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT, FLÁVIO DARUI - OAB:1204-B, JEAN MICHEL 

SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca da petição e documentos de fls. 742/754, pugnando o que 

entenderem de direito.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333884 Nr: 2618-66.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON COSTA BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição do requerido em fls. 15/18, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331973 Nr: 1331-68.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDECI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 18, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Centro, a serem depositadas em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160758 Nr: 10873-57.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO SOBOTKA, EUCLIDES LORENI 

SOBOTKA, JOSÉ HENRIQUE SOBOTTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA TEREZINHA SOBOTTKA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 Certifico que, considerando a penhora por termo nos autos dos direitos 

da executada em relação ao veículo alienado fiduciariamente de placa 
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QVC0123 (fl. 221), intimo a requerida para se manifestar, no prazo de 15 

dias, lembrando que o prazo estará suspenso devido à pandemia do 

Coronavírus, conforme as Portarias-Conjuntas n.ºs 249/2020 e 282/2020.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149915 Nr: 9909-98.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNIVALDO ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por MAGNIVALDO 

ALVES RIBEIRO, em face DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – SAMAE.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em favor do requerido no valor de R$ 

750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É firme o entendimento de que deve haver condenação do beneficiário da 

justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, 

entretanto, tal obrigação suspensa, enquanto durar a situação de 

pobreza, pelo prazo de até 5 anos, nos termos art. 98, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 190688 Nr: 7165-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MARIA COELHO FERNANDES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLLA CHRISTINE C. F. B. 

CARVALHO - OAB:OAB/MT: 8852, SUZAN MICHELLY COELHO 

FERNANDES HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 A alegação que somente a citação da autora é marco interruptivo para 

prescrição não prospera, uma vez que o feito executivo foi proposto 

dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, estipulado no caput do art. 174 

do CTN , sendo necessário frisar que, com o despacho citatório, estaria 

interrompido o prazo prescricional, retroagindo a interrupção à data da 

propositura da demanda.

 Por outro lado, merece reparo a CDA no que tange a cobrança da Taxa 

de Expediente, a qual não é devida, pois destinada a cobrir custos que o 

ente público tem com a emissão de carnê, não se traduzindo em prestação 

de serviço ou benefício ao contribuinte.

 Valor que deve ser abatido da cobrança, sem, contudo, levar à extinção 

da execução. Sendo possível a identificação das quantias cobradas em 

cada um dos tributos, basta o mero abatimento do valor atinente à rubrica 

considerada indevida, não sendo necessário que se proceda na 

substituição/emenda da CDA.

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264115 Nr: 27750-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RIBEIRO RANGEL, ZILMA RIBEIRO 

LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 , visto que inexistem cláusula contratual que justifique a cobrança dos 

juros moratórios da forma pretendida pelo autor.Posto isso, JULGO 

PARCIALEMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, razão porque CONDENO 

apenas a parte demandada Wanderley Fernandes Ribeiro ao pagamento 

da quantia de R$ 450.000,00 a título de comissão de corretagem devida à 

parte autora, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a 

concretizção do contrato de compra e venda (5/04/2013), acrescida de 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Considerando-se a 

sucumbência reciproca, cada parte arcará com 50% das custas, condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários no percentual de 10% do 

valor da condenação ao patrono do autor e o autor ao pagamento de 

honorários ao patrono do requerido ora arbitrados no percentual de 10% 

da diferença entre o valor do pedido inicial e o valor da condenação.Por 

fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no 

inciso I do art. 487 do CPC. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixa de estilo. As providências.Tangará da 

Serra/MT, 3 de abril de 2020.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE VALERIANA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo de 10 (dez) dias de manifeste acerca do r.despacho, 

parte final, a seguir transcrito: ..."esclareçam se pretendem efetivamente a 

novação das obrigações (caso em que o acordo será homologado na 

forma do art. 487, III, b, do CPC) ou se pretendem a mera suspensão do 

processo (na forma do art. 922 do CPC). Ressalto e advirto as partes que, 

caso manifestem e insistam na homologação do pacto, eventual pedido de 

cumprimento de sentença recairá sobre o novo título judicial (sentença 

homologatória) obedecendo os valores e demais obrigações constantes 

do novo acordo; caso manifestem pela simples suspensão, deverão ser 

desconsideradas quaisquer alterações nas obrigações originárias, 

inclusive com relação ao valor do título.Consigno, por fim, que a ausência 

de manifestação importará na presunção de que as partes pretendem a 

homologação do acordo, que importará em novação das obrigações e a 

consequente extinção do processo com resolução do mérito (na forma do 

art. 487, III, b, do CPC) com o arquivamento dos autos."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-59.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001324-59.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUIZ PAULO 

MIETSCHIKOWSKI FOLETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA 

RAMOS COELHO, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/10/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 
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MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006644-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não merece acolhimento o pedido de aplicação de multa contra a 

reclamada em razão do desconto a título de mora na conta da reclamante. 

A pretensão não foi objeto da tutela de urgência deferida na decisão do ID 

27661255. Assim, considerando que a obrigação de fazer, foi 

devidamente cumprida pela reclamada, conforme documento anexo no ID 

28710716 e afirmado pela reclamante no ID 29113168, INDEFIRO o pedido 

de aplicação da multa requerido. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001081-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. SILVA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens móveis da parte executada, inclusive 

os que guarnecem sua residência, a fim de satisfazer a pretensão do 

exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, 

penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão 

dos bens residenciais essenciais à habitabilidade, devendo observar a 

ordem legal prevista no artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como proceder à imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o 

entendimento de nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA 

DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE 

SOM, FORNO DE MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. 

IMPENHORABILIDADE APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E 

FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade 

da residência do executado como o conjunto de estofados, a estante e o 

fogão, assim como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. 

Entretanto, o aparelho de som e o forno de microondas não são bens 

essenciais à dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não 

estando acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem 

Residencial da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 

8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 

71001460450; Santana do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. 

Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; 

Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 3º, da Lei nº 9.099/95. Caso não 

haja composição amigável, o executado poderá ofertar embargos à 

execução em audiência. Se não forem ofertados embargos, poderá o 

credor desde logo exercer o direito de opção descrito no dispositivo em 

comento. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 15 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, entregar na 

Secretaria Judicial as certidões de crédito originais. Cumprida a 

providência, cumpra-se o despacho do ID 25317343. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31183045 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 
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executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001421-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULLIANA BARBOSA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001700-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIAINE ALACRINO MARTINES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31226040 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001117-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJONATHAN KELIN DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31226032 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 25339913 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GOUVEIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há como determinar a suspensão do feito sem data prevista 

para o retorno do seu regular prosseguimento. Para que seja analisado o 

pedido do ID 30917027 deverá o reclamante informar uma possível data do 

seu retorno para que haja possibilidade de designar audiência para data 

posterior ao dia informado. Assim, intime-se o reclamante para manifestar, 

no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31239430 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31226599 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERANILDES SANTANA DA GUIA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002181-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MOISES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31226606 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31226611 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA ANTONIA RIBEIRO AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31239434 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31239439 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001418-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLESIO PEREIRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31240292 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31239438 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA DE JESUS MALINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31240294 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31240304 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DA SILVA SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31240322 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31240327 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA TATIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31240317 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31239431 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 31240310 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-98.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDSON CANDIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas 

disponibilizadas ao Juízo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à 

ENERGISA. Outrossim, considerando a informação do CPF do reclamando, 

procedo buscas nas ferramentas em que é possível a localização de 

endereço, quais sejam, BACENJUD e CAGED. Deixo de proceder buscas 

no SIEL, devendo a parte exequente informar o nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 
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imprescindível a informação sobre referidos dados. Com as informações 

(extrato anexo), intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO APARECIDO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HOFMEISTER KERSTING OAB - RS30968 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão do ID 29649169. 

Considerando a informação sobre a localização do veículo VW/7.110 S, 

Placa HQQ4224-MT (ID 30176138), cumpra-se a decisão do ID 29649169. 

Em relação ao veículo REB/A.GUERRA, Placa ICV0282-MT, em que pese 

tenha a parte executada informado que o mesmo virou sucata, não traz 

aos autos qualquer comprovação do alegado. Assim, intime-se a 

executada para, no prazo de 10 dias, informar o endereço onde o bem 

pode ser localizado ou para que traga aos autos documentos 

comprobatórios de que o veículo em questão virou sucata. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002608-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCIMARA NATALIA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o pedido do ID 31128829, promovendo buscas de bens 

imóveis em nome do executado via sistema CEI – ANOREG. Tendo em vista 

que a pesquisa indica a inexistência de imóveis registrados em nome do 

executado (extrato anexo), INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020 ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/07/2019, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000995-47.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE XIMENES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000993-77.2020.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE PAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/08/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002165-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a executada/embargante para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDISEL PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001327-14.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EDISEL PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LO RUAMA SOARES DE 

OLIVEIRA, JULIANA DE FATIMA LANI POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: THIAGO Data: 30/09/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0007850-69.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MAURA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0007850-69.2014.8.11.0055 POLO ATIVO:REGINA MAURA 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/09/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001317-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-37.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRYAN SECONELLO GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA FRANCISCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 30895586. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-98.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINA VIEIRA LUIZ PODER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o pedido para promover buscas do endereço em nome do 

executado via sistema INFOJUD. Com o resultado da pesquisa (documento 

anexo), INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-73.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001336-73.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUCENILDA 

FERREIRA CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA DE 

FATIMA LANI POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/09/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DELUQUE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0004701-02.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0004701-02.2013.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA 

ANISELMA PERDOMO CABRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 30/09/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDO DE SOUZA BORGONOVE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL BELLOTTI EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001337-58.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:IRAILDO DE 

SOUZA BORGONOVE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE 

PERES LESSI, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE POLO 

PASSIVO: COMERCIAL BELLOTTI EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/09/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002582-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

parte autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam CONSULTA COM 

OFTALMOLOGISTA ESPECILAISTA EM RETINA o que não possui 

condições financeiras para custear o tratamento cirúrgico, buscou ajuda 

través da Saúde Pública, porém, recebeu a resposta por meio de ofício 

que não existe prestador via SUS credenciado para a realização do 

referido procedimento, razão pela qual busca a obrigação de fornecimento 

do procedimento cirúrgico. O Município de Tangará da Serra, na 

contestação em síntese, narra que não há como o Município suportar 

integralmente o ônus de custear procedimentos de alta complexidade, bem 

como adquirir medicamentos de alto custo diante da existência do pacto de 

gestão entre os entes federados. Afirma que o pleito autoral acarreta 

despesa não prevista em Lei orçamentária, pugna pela improcedência do 

pleito autoral. Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustenta em 

síntese ausência de interesse de agir, pois, a concessão de tutelas 

individuais acaba por comprometer os recursos públicos destinados à 

realização da saúde pública. Afirma que a aplicação de multa diária em 

caso de descumprimento de medida judicial acaba por afronta ao Erário, 

por fim, pugna pela improcedência da demanda. Ab initio, rejeito as 

alegações de ausência de interesse processual e a inexistência da 

possibilidade jurídica do pedido. Cumpre mencionar, que o SUS, através de 

seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, é 

compelido à prestação de serviços de saúde, sob os princípios da 

universalidade e integralidade. Nesse contexto, o dever da União, dos 

Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, 

dentro das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, 

tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação 

na legislação infraconstitucional. Pois bem. Compulsando o feito, 

verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da 

ação, e, não havendo outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Imperiosa a procedência do pleito inicial, com 
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o deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

autora, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. No tocante ao pedido formulado pela parte autora, faz-se 

necessário rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente 

o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. Com efeito, o art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o 

dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde 

que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. O direito 

à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem 

em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 

6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. 

Demais disso, preceitua a Lei n.º 8.080/1990: Art.2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Assim, a Constituição Federal é clara ao dispor o direito à 

saúde como uma garantia fundamental, que não depende de demais 

normas, muito menos de delongas técnico-burocráticas para sua imediata 

aplicabilidade. Não se deve desconsiderar as regras públicas nesses 

casos, até em respeito ao princípio da independência dos poderes. No 

entanto, é possível ao Judiciário, na análise de cada caso concreto, fazer 

preponderar o direito à saúde e ao tratamento digno em cotejo com outros 

interesses do Estado. Eis a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO 

GRATUITO DE MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO 

ESTADO - MATÉRIA FÁTICA DEPENDENTE DE PROVA. 1. Esta Corte tem 

reconhecido aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento, o direito de receber 

gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. 

Precedentes. 2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida 

(art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização 

da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do 

atendimento" (art. 194, parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também 

dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo 

que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e 

serviços públicos de saúde (art. 198). 4. O direito assim reconhecido não 

alcança a possibilidade de escolher o paciente o medicamento que mais se 

adeqüe ao seu tratamento. 5. In casu, oferecido pelo SUS uma segunda 

opção de medicamento substitutivo, pleiteia o impetrante fornecimento de 

medicamento de que não dispõe o SUS, sem descartar em prova 

circunstanciada a imprestabilidade da opção ofertada. 6. Recurso 

ordinário improvido. (RMS 28.338/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 17/06/2009). Além de o 

Direito à Saúde ser norma Constitucional auto-aplicável, com morada 

constitucional, conforme demonstrado, devo consignar que não há 

qualquer distinção entre os entes federativos quanto à responsabilidade 

na concessão de medicamentos e tratamentos médicos, já que a 

responsabilidade civil dos entes federativos é solidária. Essa solidariedade 

é de custeio e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes 

necessitados, serviços de saúde em geral, consultas médicas, e 

fornecimento de medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse 

sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo 

o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer 

deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo 

passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos 

adequado para tratamento de saúde". (STJ, AgInt no REsp 1629196/CE, 

Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2017, DJe 29/03/2017). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se 

falar em violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em 

violação aos princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o 

direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar 

daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não 

ser pelas vias judiciais. Não se trata, ademais, de conferir tratamento 

desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que está na fila 

do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, devendo 

toda a política pública atender à sociedade visando à dignidade da pessoa 

humana. O reclamado invoca as normativas do SUS para eximir-se da sua 

responsabilidade, o que, entende-se, não merece prosperar, porque 

nenhuma norma infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a 

norma constitucional que dá a solidariedade dos entes da nação na 

promoção da saúde. De outra banda, registra-se que a impossibilidade de 

se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. Evidentemente, o 

direito à vida, à saúde e à dignidade humana deve prevalecer, ainda que 

em detrimento do erário. Impertinente, ainda, o pedido de revogação da 

aplicação de multa diária, posto que não houve aplicação de multa na 

decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ao contrário do alegado pelos 

requeridos, torna-se imprescindível a fixação de multa diária para o 

cumprimento da liminar e, caso descumprido, promover o sequestro de 

verbas públicas, já que tais mecanismos se mostram mais eficazes para 

compelir o Estado a cumprir as decisões judiciais, garantindo-se em tempo 

hábil a tutela da qual carece a parte autora. Portanto, não há qualquer 

óbice à imposição de astreintes e, em ultimaratio, o sequestro de verbas 

públicas. Ainda, consta nos autos que o procedimento vindicado foi 

realizado na rede privada face o descumprimento da liminar por parte dos 

entes públicos, após apresentação de orçamentos, mediante a liberação 

dos valores bloqueados via Alvará (ID 18201173). 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em 

favor da parte autora para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, 

solidariamente, a fornecerem à parte reclamante CONSULTA COM 

OFTALMOLOGISTA ESPECILAISTA EM RETINA conforme prescrição 

médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Deixo 

expressamente ressaltado que, em caso de eventual cumprimento de 

sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Defere-se o benefício 

de Justiça Gratuita. Opino ainda, por intimar a parte reclamante para que 

no prazo de 10 dias faça a prestação de contas de todos os valores 

levantados, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado e, em caso de 

descumprimento da presente determinação, comunique-se imediatamente 

o Ministério Público, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão de 

antecipação de tutela nos moldes dessa sentença. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 
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art. 40, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 23 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE 

Matrícula nº 40.669 Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TADEU DELISE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001341-95.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VALDEMIR 

TADEU DELISE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRIAN CARVALHO DE 

SOUZA, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, RODRIGO ALBERTASSE 

SALES POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/10/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000036-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT OAB - MT0013525A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE OAB - MT25162/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. No lançamento da sentença no ID 19297353 houve claro erro 

material, porquanto foram inseridos dois projetos, porém apenas um deles 

é o que expressa o julgamento proferido por este magistrado. Assim, em 

razão do erro material ocorrido, oportuno que este Juízo consigne que o 

projeto correto homologado pelo Juízo é o seguinte: "PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que compareceu ao Hemocentro para 

doar sangue, realizou alguns exames junto à ré, que o resultado preliminar 

foi diagnosticado que a autor possuía gordura no sangue, razão pela qual 

não pode realizar a doação. Afirma que a ré recusou a lhe entregar os 

resultados dos exames, posteriormente, o autor refez os exames e 

novamente a requerida se recuou em entregar os resultados do segundo 

exame. Alegou que em atendimento médico da ré foi informado o 

diagnostico de HIV positivo. Ressalta que não foi advertido pelo médico na 

realização de exame específico, após consulta com outro especialista 

realizou a contraprova sendo o resultado negativo, e para ter certeza 

realizou o quarto exame cujo resultado confirmou que o mesmo não é 

portador do vírus HIV. Afirma, que tal situação, causou-lhe sofrimento que 

perdurou 70 dias, razão pela qual busca condenação da ré ao pagamento 

de indenização danos de ordem moral. A ré em contestação, afirma que 

compete ao autor o ônus da prova, não possui qualquer responsabilidade 

inexistem dano moral a ser compensado, pugna pela improcedência da 

demanda. Neste cotejo analítico, entendo assistir razão a parte autora. 

Cumpre salientar, o texto Constitucional consagrou a teoria do risco 

administrativo, e não a teoria do risco integral, condicionando a 

responsabilidade do ente estatal ao dano decorrente da sua atividade, 

qual seja, a existência de causa e efeito entre a atividade do agente 

público e o dano. Nessa seara, a responsabilidade civil que se imputa ao 

Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF)[5], 

impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de 

outrem e nexo causal entre dano e o comportamento do preposto. 

Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de 

caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima. No caso dos 

autos, o erro no resultado dos exames de acometimento do vírus HIV 

positivo certamente ocasionou problemas emocionais ao autor. Tendo em 

vista a gravidade do diagnóstico, cuja doença, não raro, pode ocasionar, 

não raras vezes, até a morte do paciente, é evidente que o autor 

vivenciou, por longo período de tempo, situação de extrema angústia, 

situação essa causada claramente pelo reclamado. Por outro lado, não há 

dúvida de que a conduta equivocada do ente estatal encontra-se na 

esfera do fortuito interno ligados diretamente na prestação de serviços 

públicos, de modo que a responsabilidade poderia ser afastada em caso 

de comprovação que os resultados dos exames estavam corretos, que de 

fato, não ocorreu. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de diagnósticos errado que causou 

intenso sofrimento ao autor, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Nesse sentido, o julgado do Superior Tribunal de 

Justiça, confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ERRO DE DIAGNÓSTICO. EXAMES DE HIV COM RESULTADO FALSO 

POSITIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM BASE EM PRECEDENTES DA CORTE. 

JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 

54/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL Nº 1.432.319 
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- PE (2012/0271381-9). RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Data do julgamento: 02 de setembro de 2014. Nesse 

sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA ERRO 

LABORATÓRIO– MATERIAL COLHIDO PARA EXAME PATOLÓGICO – 

ACONDICIONAMENTO IMPRÓPRIO – NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME EM 

TEMPO OPORTUNO – IMPRESTABILIDADE DO MATERIAL PATOLÓGICO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO LABORÁTORIO QUE SE UTILIZA DE TERCEIRO LABORATÓRIO PARA 

REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE – DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL EXISTENTE – VALOR ARBITRADO DENTRO 

DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO DESPROVIDO. Afasta-se a alegada ilegitimidade passiva, pois 

verificada a participação na cadeia de condutas elencadas, o que a torna 

legítima, inclusive reconhecendo-se a sua responsabilidade de indenizar. 

A responsabilidade civil objetiva se verifica independente da existência de 

culpa do fornecedor de serviços. Ocorrendo a falha na prestação de 

serviços dos réus pela impossibilidade da realização do exame no material 

colhido, tendo em vista que se tornou a amostra imprestável pela falta do 

acondicionamento e procedimento correto, desde o início quando saiu do 

Hospital, passou pelo Laboratório Líder e foi remetido ao Laboratório 

Álvaro, há responsabilidade de indenizar. Observa-se dos autos que os 

réus, inclusive a apelante apontaram a ausência de culpa, cada qual a 

atribuindo um ao outro, sem, contudo, produzirem provas eficazes da 

excludente da responsabilidade de indenizar pelo fato de terceiro. Em 

razão da inversão do ônus da prova, não se desincumbiu a Apelante de 

demonstrar a inverdade dos fatos alegados, tendo em vista que de todo o 

demonstrado nos autos, não é possível se auferir onde ocorreu o erro, e a 

falha na prestação do serviço, do qual somente a apelante incumbia 

provar efetivamente. A angústia e o sofrimento são patentes, ocasionado 

pela negligência da apelante, certo que desnecessária a prova do prejuízo 

para a comprovação do dano moral puro, porquanto ele está ínsito no 

sofrimento da pessoa em decorrência da triste situação que sofreu. A 

reparação dos danos morais tem duas finalidades: indenizar 

pecuniariamente o ofendido, alcançando-lhe a oportunidade de obter 

meios de amenizar a dor experimentada em função da agressão moral, em 

um misto de compensação e satisfação e punir o causador do dano moral, 

inibindo novos episódios lesivos, nefastos ao convívio social. “[...] 4. A 

revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial 

quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. 

Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o 

conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 15/12/2015). Valor arbitrado condizente com entendimentos 

jurisprudenciais. Precedentes STJ. (N.U 0001029-78.2014.8.11.0013, 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/09/2017. Publicado no DJE 13/09/2017). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para: Condenar a ré no pagamento ao autor do valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil) reais, a título de danos morais, pela conduta ilícita 

perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da disponibilização do exame equivocado (Súmula 

54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362 – STJ). Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, 

art. 55. Por consequência, julgo extinto o feito com julgamento de mérito. 

Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, 

tornando definitiva a obrigação de fazer. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

06 de Abril de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de Abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito" Assim, cumpra-se 

integralmente o dispositivo da sentença ora lançada. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001314-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSIKA BONAFE OAB - MT28167/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMINDO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

LUCELIA DE MORAIS NEVES ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001113-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BATAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER OAB - MT23743/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 0/10/2020, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-50.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001344-50.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CONCEICAO 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LO RUAMA 

SOARES DE OLIVEIRA, JULIANA DE FATIMA LANI POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/10/2020 Hora: 08:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte devedora CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS, para que "Nos termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje)."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte devedora CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS, para que "Nos termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje)."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA VILELA DE OLIVEIRA SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte devedora CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS, para que "Nos termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje)."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-35.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE ANDRADE DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001345-35.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: ROSILENE ANDRADE DE SOUSA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/10/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-50.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002532-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARDENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi parcialmente 

frutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 

Considerando que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, passo 

à análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Considerando que essa diligência também foi inexitosa, defiro o 

item "f" do pedido do ID 29572047. Contudo, promovo diligência via Sistema 

CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo reclamante. Com 

o resultado da diligência (extrato anexo) intime o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001113-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BATAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER OAB - MT23743/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A tutela de urgência deve ser 

deferida. É possível inferir pelos documentos anexados à inicial que o 

reclamante efetivamente está sendo cobrado na fatura com vencimento 

aos 30.1.2020, por provável recuperação de consumo na Unidade 

Consumidora de nº 6/903338-2. Nesse aspecto, não se pode olvidar o que 

estabelece o art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.987/95, quando legitima a 

possibilidade da suspensão do mencionado serviço em caso de 

inadimplemento. No entanto, deve ser observado, que a relação em apreço 

está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o qual reconhece o 

serviço em voga como essencial, estando, pois, escudado pela 

continuidade, à luz do art. 22 do aludido microsistema. Assim, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica encontra pleno respaldo 

quando há o inadimplemento de faturas relativas ao consumo efetivo e 

atual. No entanto, a torrencial jurisprudência, inclusive do C. Superior 

Tribunal de Justiça, vem entendendo de forma pacífica que a suspensão 

não encontra justificativa quando relativa ao inadimpelento de obrigação 

referente a recuperação de consumo. A documentação coligida aos autos 

pelo reclamante demonstra que o débito discutido aos autos é oriundo de 

lançamento por mera suspeita de ocorrência de fraude (Id 30473238). O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a energia elétrica é 

serviço essencial, daí surgindo prejuízos irreparáveis caso venha ser 

interrompido. Como conseqüência, advém a necessidade de deferimento 

da liminar de forma inaudita altera parte, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Ademais, 

cumpre ressaltar que a medida liminar está calcada no juízo da 

probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua concessão 

inaudita altera parte. Também convém ressaltar que a presente medida 

está sendo deferida somente em relação ao valor do consumo faturado da 

fatura com vencimento no dia 30.1.2020, no valor de R$ 12.672,78, pois 

somente este débito está em discussão nestes autos, sendo que 

eventuais inadimplementos e corte de energia por outras faturas 

posteriores não estão acobertados por esta medida. Evidente que, para 

que o fornecimento de energia elétrica se mantenha, deverá o reclamante 

promover o regular pagamento de todas as faturas a serem emitidas 

constando o consumo efetivo aferido, sem o que está legitimada a 

suspensão do serviço. Também merece acolhimento o pedido de retirada 

do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. A 

plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável declaração 

de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo 

de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Verifico a ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Com estas razões, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, sem ouvir a parte contrária, para o fim de determinar a 

suspensão da cobrança do débito em debate, bem como para que a 

reclamada se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/903338-2 pelo não pagamento da 

fatura com vencimento aos 30.1.2020, no valor de R$ 12.672,78. 

Outrossim, determino a exclusão do nome da reclamante dos registros de 

banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros) com 

relação aos débitos objeto da presente demanda. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 
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comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 15 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-49.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da medida 

de urgência. A reclamante informa que seu nome foi inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão de débito oriundo de financiamento rural 

que foi quitado antes da data do vencimento. No entanto, ao contrário do 

que afirma, não é possível verificar, pela documentação anexada à inicial, 

o aludido pagamento. Além dos comprovantes de depósitos anexados 

estarem em dissonância com relação ao valor e data do vencimento do 

débito que ensejou a negativação, o contrato pelo qual o nome da 

reclamante foi negativado não é o mesmo que ela informa que foi feito o 

pagamento. Com efeito, a reclamante junta o documento do Id 28641292 

que supostamente comprovaria o pagamento da parcela que ensejou a 

negativação, cujo contrato teria o número 4001877. No entanto, o contrato 

que ensejou a negativação foi o 4002744, conforme consta no extrato 

juntado no Id 28639714, ou seja, é diferente do contrato que ensejou o 

desconto na conta bancária da reclamante. A reclamante mesmo instada a 

se manifestar sobre as divergências acima apontadas manteve-se inerte. 

Na emenda à inicial, a promovente apenas reproduziu exatamente os 

fundamentos expostos na petição inicial, sem pontuar o motivo das 

divergências. Assim, conforme mencionado, além das divergências da 

data de pagamento e do valor do débito, há divergência nos contratos, 

situação que, em juízo de cognição sumária, impede a conclusão pela 

alardeada quitação. Não fosse o suficiente, verifica-se que a reclamante, 

na petição inicial, indica que os pagamentos dos financiamentos 

ocorreriam mediante o débito das prestações de sua conta bancária, 

mantida exclusivamente com essa finalidade. Para tanto, afirma que 

sempre provia a referida conta com saldo suficiente para o pagamento 

das duas prestações anuais. No entanto, em que pese a reclamante 

demonstre que sua conta estava provida com saldo positivo, não há 

informação precisa acerca de qual o valor necessário para cobrir a 

parcela do financiamento. Não há nem mesmo informação de qual seria o 

valor da prestação devida. Embora tenha ocorrido o débito do saldo 

existente na conta bancária no dia 01.08.2019, considerando que não há 

informação precisa a respeito de qual o valor devido pela prestação, não é 

possível inferir que tenha o saldo então existente sido suficiente para o 

integral pagamento do débito. Diante de tais argumentos, fica inviabilizado 

o deferimento da medida de urgência, já que não se encontram presentes 

os seus requisitos, principalmente o fumus boni iuris. Com estas razões, 

ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por ora, INDEFIRO a tutela de 

urgência antecipada pleiteada pela reclamante. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de 

abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-73.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinada a suspensão das cobranças dos 

serviços informados na inicial, alegando que nunca os contratou. DECIDO. 

Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 
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haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. A reclamante alega que nunca contratou os serviços 

mencionados na inicial e que, em razão disso, os descontos em seu 

benefício previdenciário são indevidos. A afirmação da reclamante deve 

ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser aplicável à 

espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à reclamada a 

prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, deve-se presumir 

verdadeira a alegação da promovente. A plausibilidade jurídica do pedido, 

portanto, se consubstancia na provável declaração de inexistência do 

negócio jurídico (não contratação dos serviços) e o consequente indevido 

desconto de valores em seu benefício previdenciário. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos descontos certamente 

causará danos patrimoniais relevantes à reclamante, inclusive 

prejudicando sua subsistência. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar a 

SUSPENSÃO dos descontos dos serviços mencionados na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de 

abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001092-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. As partes formularam acordo, consoante petição do ID 28085636. 

HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o acordo 

firmado pelas partes. Considerando presentes todos os requisitos do art. 

524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de 

processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser 

acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não 

haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e 

avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000630-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLYVER WILL LOPES MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000630-27.2019.8.11.0055. REQUERENTE: OLYVER WILL LOPES 

MORAIS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por OLYVER 

WILL LOPES MORAIS por em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO. É o suficiente a relatar. PRELIMINARES: IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez 

que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira 

fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL Rejeito a preliminar suscitada haja vista que se trata 
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no caso de obrigação de fazer em desfavor da reclamada para que 

realize a expedição da Carteira Nacional de Habilitação do requerente. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Na hipótese dos autos, evidencia-se a 

legitimidade passiva do DETRAN/MT, uma vez que detém a 

responsabilidade pela concessão da CNH. Registre-se ainda que o 

DETRAN é uma autarquia e como tal é dotado de personalidade jurídica, 

portanto, legítimo para responder por seus atos. INÉPCIA DA INICIAL 

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, está não deve prosperar, 

uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo 

pelo qual entendo pela sua rejeição. Fundamento e decido. O requerente 

alega, em síntese, que esta realizando o processo de habilitação categoria 

B na Cidade de Itapema/SC. Contudo, após a mudança para Tangará da 

Serra/MT formalizou pedido administrativo para transferência de seu 

processo de habilitação para o Detran de Mato Grosso. Ocorre que após a 

realização do exame prático, apesar de ter logrado êxito em sua 

aprovação, a reclamada entregou a PPD – Permissão Para Dirigir 

condicionada à realização de aula de condução prática em Simulador de 

Direção Veicular, mesmo tendo o processo recepcionado pelo DETRAN/MT 

já em fase de exame prático. Por fim, sustenta que só aderiu o plano de 

validação do seu processo por transferência no Detran/MT devido a 

autorização de continuidade no procedimento iniciado no Estado 

catarinense, nos exatos termos em e fases em que se encontrava, visto 

que naquela comarca a exigência de simulador encontra-se suspensa. 

Requer a procedência dos pedidos para que seja concedida sua CNH 

provisória. Em contestação, a reclamada alega o poder/dever em aplicar 

as resoluções do Contran e demais normas pertinentes a matéria. Requer 

a improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, 

especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos 

confirmam as alegações do requerente notadamente de que a reclamada 

exigiu o cumprimento da etapa do simulador para a entrega da primeira 

habilitação ao requerente (Id. 19602453), alegação esta não 

desconstituída ou modificada pelas reclamadas. Ainda há comprovação de 

que o requerente procedeu com as etapas necessárias para a sua 

permissão para dirigir, conforme apresentado nos autos o extrato com as 

informações de que foi aprovado no teste prático (Id. 19602453). De 

acordo com o disposto na portaria nº 013/2017/GP/DETRAN-MT, para 

obtenção da CNH na categoria “B” é necessário a realização de no mínimo 

25 horas/aula, distribuídas entre aulas práticas em veículos de 

aprendizagem e em simulador. A mencionada portaria prevê a exigência 

do simulador antes do teste prático, o que não se aplica no caso dos 

autos, tendo em vista que o requerente comprova que realizou as etapas 

necessárias e, antes mesmo de ter aulas em simulador, foi aprovado no 

teste prático, não havendo motivos para retornar nenhuma etapa do 

simulador. Neste sentido, verifica-se que se o objetivo da citada portaria 

seria promover o auxilio ao candidato para obtenção de conhecimentos 

para ser posteriormente aprovado em teste prático, situação que no caso 

em apreço se tornou desnecessária haja vista que o requerente foi 

aprovado e considerado plenamente habilitado. Não obstante o artigo 13 

da Resolução 168/2004, do Contran, tornou facultativa a referida 

exigência, passando a ter a seguinte redação: “Art. 13. O candidato à 

obtenção da ACC, da CNH, adição ou mudança de categoria, somente 

poderá prestar exame de Prática de Direção Veicular depois de cumprida 

a seguinte carga horária de aulas práticas: (...) § 1º Para atendimento da 

carga horária prevista nos incisos IV e V deste artigo, primeira parte, as 

aulas de prática de direção veicular para a categoria "B" poderão, de 

forma facultativa, ser substituídas por aulas realizadas em simulador de 

direção veicular, limitadas a 30% (trinta por cento) do total da carga 

horária. (grifo) “ Ora, se a própria resolução do Contran, que é o órgão 

legitimado a normatizar o processo de formação do candidato à obtenção 

da CNH (Art 12, XV, da Lei 9503/97), não exige a pratica de aulas em 

simuladores, não pode o reclamado, por meio de simples Portaria, 

condicionar a entrega da CNH à realização das citadas aulas, 

especialmente neste caso, em que o reclamante já foi inclusive aprovado 

no teste prático, motivo pelo qual entendo pelo procedência dos pedidos 

da inicial. Ante o exposto, opino pela procedência da pretensão contida na 

inicial, apenas para: DETERMINAR que a reclamada conceda a primeira 

CHN ao requerente considerando-o apto para dirigir de acordo com a 

categoria do procedimento, qual seja, categoria B, determinação essa que 

já considero cumprida, conforme documento anexo no Id. 22622408 - 

Documento de comprovação (02 COMPROVANTE CUMPRIMENTO 

LIMINAR), extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do 

art. 487, I do CPC. Mantenho e torno definitiva a liminar concedida em todos 

os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000043-39.2018.8.11.0055. REQUERENTE: GILVANIA SEVERINA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Ante a notícia de 

cumprimento da obrigação, consta o devido levantamento dos valores pelo 

alvará judicial, bem como que a par exequente intimada a manifestar o que 

entender de direito quedou-se inerte, homologo e determino o 

encerramento do feito ante a comunicação de cumprimento da obrigação, 

e consequente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000557-55.2019.8.11.0055. EXEQUENTE: CARMEN CARDOSO DE 

OLIVEIRA - EPP EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS VISTOS 

ETC. Ante a notícia de cumprimento da obrigação, consta o devido 

levantamento dos valores pelo alvará judicial, bem como que a par 

exequente intimada a manifestar o que entender de direito quedou-se 

inerte, homologo e determino o encerramento do feito ante a comunicação 

de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. 
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Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva 

J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIALLA PATRICIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001916-40.2019.8.11.0055. EXEQUENTE: PELIZZERI & NUNES LTDA - ME 

EXECUTADO: DIALLA PATRICIA DA SILVA VISTOS ETC. Ante a notícia de 

cumprimento da obrigação, homologo e determino o encerramento do feito 

ante a comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

J é s s i c a  d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000363-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRE LIBERALI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000363-89.2018.8.11.0055. REQUERENTE: MAIRE LIBERALI FERNANDES 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA VISTOS ETC. Ante a 

notícia de cumprimento da obrigação, consta o devido levantamento dos 

valores pelo alvará judicial, bem como que a par exequente intimada a 

manifestar o que entender de direito quedou-se inerte, homologo e 

determino o encerramento do feito ante a comunicação de cumprimento da 

obrigação, e consequente, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000324-58.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANTONIO CANDIDO 

NOGUEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO CANDIDO 

NOGUEIRA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO. É o 

suficiente a relatar. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA Na hipótese 

dos autos, evidencia-se a legitimidade passiva do DETRAN/MT, uma vez 

que detém a responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em 

circulação. Registre-se ainda que o DETRAN é uma autarquia e como tal é 

dotado de personalidade jurídica, portanto, legítimo para responder por 

seus atos. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Quanto a preliminar de falta 

de interesse de agir, está não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. Fundamento e decido. Alega o requerente que era 

proprietário do veículo M.BENS, 1313, ANO 1979, VERMELHO, PLACAS 

JYQ-1974, Renavan 00125056125, contudo o veículo foi furtado em 

05/05/2011, conforme boletim de ocorrência anexo. Ocorre que mesmo o 

requerente tendo informado sobre o furto, registrado boletim de ocorrência 

e comunicado o DETRAN/MT, foi surpreendido em 2018 com um protesto 

oriundo de uma CDA constando valores correspondentes ao IPVA dos 

anos de 2013 à 2018 do veículo furtado. Requer a procedência dos 

pedidos para declarara inexistente o débito, bem como indenização por 

danos morais. Em contestação, as reclamadas alegam, em síntese, 

competência da Polícia Judiciária Civil para inclusão da ocorrência de 

Roubos e Furtos junto ao sistema DETRANNET. Requerem a improcedência 

dos pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, especialmente as 

provas documentais, verifica-se que tais documentos confirmam as 

alegações do requerente notadamente a ocorrência de furto do veículo 

05/05/2011, bem como que a cobrança do imposto (IPVA) é 

correspondente a fatos geradores ocorridos posteriormente ao evento, 

alegação esta não desconstituída ou modificada pelas reclamadas. Os 

documentos anexos pelo requerente demonstram e comprovam os fatos 

alegados pelo requerente, especialmente o Boletim de Ocorrência do furto 

do veículo (Id. 18472885) e o documento anexo no Id. 18472885, que 

demonstra que o Detran foi comunicado do furto na data de 18/11/2018. 

Em que pese a comunicação junto ao Detran tenha ocorrido em 2018, após 

o lançamento dos débitos tributários e protesto da CDA, a legislação 

Estadual nº 7.301/2000, artigo 29-B estabelece que, neste caso, o imposto 

é inexigível a partir da data do evento, bem como que o §1º do mesmo 

artigo condiciona o cancelamento do débito à comprovação da baixa do 

veículo no cadastro específico do DETRAN-MT. Neste sentido, ocorrendo 

a devida comunicação do furto ao Detran, independente de quando 

ocorreu a comunicação, a primeira reclamada deveria de pronto comunicar 

ao titular do imposto em questão para que tomasse as medidas 

necessárias para cessar as cobranças do referido imposto relativas a 

fatos geradores ocorridos após o furto. A obrigação da primeira 
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reclamada é latente, haja vista que a comunicação nestes casos é 

prescindível, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do assunto: 

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – IPVA - 

Comprovação de que o veículo, ante o sinistro, teve perda total – Falta de 

comunicação ao DETRAN – Desnecessidade – Comunicação que possui 

natureza meramente declaratória – O contribuinte do IPVA é proprietário, 

conforme o nome que consta no cadastro do registro de órgão 

administrativo de trânsito no dia 1º de janeiro – Sentença de procedência 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 

3023902-17.2013.8.26.0602; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão 

Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019). Nestes termos, considerando o 

furto do veículo, não há efetivamente como considerar a ocorrência de 

fato gerador haja vista que este decore da propriedade do veículo. Ainda, 

o bem não compõe o acervo patrimonial do promovente, não há como 

efetivamente considerar a ocorrência do fato gerador. No que diz respeito 

ao dano moral a consulta aportada ao feito demonstra que o demandado 

realizou o protesto em nome do requerente de forma indevida. É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil e não 

comprovou que existe, ainda ativa, a relação jurídico tributária referente ao 

veículo, tendo em vista que o mesmo foi objeto de furto. Com isso, resta 

evidenciada a irregularidade da dívida. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes às discutidas na presente reclamação. 

Assim, não há que se falar em aplicação da Sumula 385, do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outros 

apontamentos posteriores, como no presente caso, deve ser levada em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Ante o exposto, opino procedência da pretensão contida na 

inicial, apenas para: DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo 

objeto de discussão, e, consequentemente declarar inexistente os débitos 

correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou 

penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou 

vincendos, bem como para determinar o cancelamento definitivo do 

protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do nome da 

reclamante definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, 

especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda; 

Determino, ainda que as reclamadas realizem a regularização cadastral 

dos registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário 

para evitar responsabilidades futuras; CONDENAR as Reclamadas ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização 

por dano moral, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária 

a partir desta data, pelos mesmos índices, de consequência, DECLARA-SE 

extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, 

do CPC; Mantenho e torno definitiva a liminar concedida em todos os seus 

termos, devendo as reclamadas realizarem a baixa definitiva do protesto 

em nome do requerente. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001479-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE AGNES DETOFFOL OAB - MT25472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. DE SOUZA - INSETICIDAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 3. Em síntese, a 

parte autora foi intimada para a requer o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (cf. ID 

n.28532299). Neste contexto, houve intimação, entretanto, o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 31221009.). 4. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 

de Abril de 2020. LIVRADA GAETE Matrícula nº 40.699 Juiz Leigo. Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de Abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou o valor depositado nos 

autos (cf. ID n.29698532). Assim, havendo comprovação da satisfação da 

obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na 

forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf.ID nº 28991779), 

necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado Tangará da Serra/MT, 14 de Abril de 2020. LIVRADA GAETE 

Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 14 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CONTATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Ab initio, afasto a 

preliminar de ausência de pedido administrativo para solução do conflito, 

não merece acolhimento à alegação de ausência de interesse de agir 

suscitada pelas rés por entender ser legítimo o direito de ação do autor no 

presente caso, não havendo falar em comprovação de pretensão resistida 

da ré como condição para a propositura da demanda. Afirmar o contrário é 

obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a 

Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV) Depreende-se dos autos 

que o autor foi negativado por ordem da ré, por dívidas que totalizam a 

monta de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, afirma 

peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em questão por não 

ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida. Salienta ter 

realizado pagamento da dívida de dois boletos no valor de R$ 44,99 

(quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) cada, totalizando o 

valor de R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

visando retirar seu nome do rol de maus pagadores. Por tais razões, 

pleiteia repetição em dobro do montante pago e compensação por danos 

de ordem moral pela inscrição indevida. A ré, em síntese, afirma que tanto 

a parte autora quanto a requerida foram vitimas de fraude cometida por 

terceiros, motivo pelo qual a ré não pode ser responsabilizada pelos 

danos causados a autora. Narra à inexistência de danos morais, pugna 

pela improcedência da demanda. Diante dessa negativa, caberia à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável 

a produção de prova negativa. Entretanto, a ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta para justificar os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido. Inclusive, as telas sistêmicas juntadas 

estão ilegíveis e, por essa razão, são imprestáveis a demonstrar a 

suposta relação jurídica entre as partes. Diante dessas particularidades, 

entendo inexistir negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar as 

cobranças em nome do autor. Aliás, é oportuno consignar que o risco do 

negócio jurídico corre por conta exclusiva do fornecedor de serviços, não 

podendo o consumidor responder por eventual fraude perpetrada por 

terceiro. A ocorrência desta não caracteriza excludente de 

responsabilidade, devendo munir-se o fornecedor de todas as 

ferramentas necessárias para evitá-las, absorvendo os danos 

decorrentes da sua atividade. Por tudo isso, ausente à comprovação de 

que os serviços foram de fato contratados, conclui-se pela sua 

inexistência, sendo procedente a declaração de inexistência do débito 

pretendida, bem como a inexigibilidade de quaisquer valores relacionados 

ao contrato em questão. Neste contexto, inexistindo contrato entabulado 

entre as partes, no tocante ao serviço de telefonia citado, a inclusão no 

cadastro de devedores ocasionou danos de ordem moral suportados pela 

parte autora, que prescindem de comprovação fática, na forma da iterativa 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça[5]. Nesse caso a 

responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato é da empresa ré, 

tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do 

CDC[6]), tanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Não há que falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao 

proporcionar contratação de linha telefônica a terceiro fraudador 

concorreu diretamente para que o fato danoso suportado pela parte 

autora, assim, tenho que seu agir negligente ocasionou, mesmo que de 

forma concorrente, danos de ordem moral ao autor. Ainda, é oportuno 

salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de 
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contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Neste sentido, mutatis 

mutandis, é o entendimento da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, conforme julgados abaixo colacionados: DANO 

MORAL - RECURSO TEMPESTIVO - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO - TERCEIRA PESSOA - 

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA ATIVIDADE - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - O recurso foi apresentado 

tempestivamente. Afastada a alegação preliminar de intempestividade. 2 - 

A empresa prestadora de serviço de TV a cabo pratica ato ilícito 

indenizável por não proceder com a devida cautela na análise dos dados 

cadastrais para instalação do serviço de TV a cabo, acarretando a 

cobrança de pessoa que não contratou. A cobrança indevida do recorrido 

por fato de terceiro que teve seu nome utilizado para aquisição de 

serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser fixado de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 18/01/2010) 

(grifo nosso). [...] Todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do 

nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). Assim, considerando ser a ré responsável pela 

da negativação da parte autora, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela quanto aos seus negócios, necessário é que os danos 

advindos desta negligência sejam devidamente reparados. Dessa forma, 

considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão aos direitos da 

personalidade do autor (especialmente à sua imagem e nome), a condição 

econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o caráter pedagógico da condenação, entende-se que o 

valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais a ser pago pela 

ré é justo. Outrossim, no tocante a indenização por danos materiais, 

entendo, com fulcro na posição do Superior Tribunal de Justiça, que os 

requisitos para aplicação do instituto estão preenchidos in casu: o engano 

na cobrança indevida não foi justificado (requisito subjetivo), bem como 

houve cobrança indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos 

objetivos)[7]. Deste modo, necessário que a ré seja condenada a repetir o 

indébito de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar inexistente 

o contrato que dá lastro as cobranças indevidas, bem como declarar 

inexigíveis as cobranças deste advindas; b) Condenar a ré ao pagamento 

do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, sobre o 

qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento), ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. c) Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 

179,96 (cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), a título 

de repetição de indébito, sobre o qual incidirá correção monetária pelo 

INPC, a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de Abril de 2020. 

LIVRADA A GAETE Juíza Leiga Matrícula 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] [...] 3. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 

1214839/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019) [6] Neste sentido, mutatis 

mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015) [7] 

Exempli gratia: [...] 6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o 

preenchimento de requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança 

indevida e no pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao 

engano injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 

117287/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo 

nosso).
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PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório: Dispensado, com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. Fundamentação: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 
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de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Sublinha-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços subordina-se a dicção do 

Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça[5]. Pois bem, Narra à parte autora 

pleiteia o pagamento de danos morais decorrentes do atraso na partida do 

voo, situação que implicou em atraso de mais de doze horas do 

programado. Alega que contratou os serviços de transporte aéreo 

fornecido pela ré, com saída de Guarulhos/SP chegada em Cuiabá/MT, no 

dia 24 de Junho de 2019, (cf. bilhetes aéreos anexos à petição inicial). 

Entretanto, ilustra que, em decorrência de overbooking, o voo de foi 

perdido, situação que lhe obrigou a trocar de aeroporto. A ré, ao seu 

turno, afirma que não possui responsabilidade pelo atraso do voo, uma 

vez que esse decorreu problemas relacionados à retirada de um 

passageiro. Ademais, afirma que ausência de interesse processual, uma 

vez que as partes fizeram acordo e houve o cumprimento integral pela ré, 

por fim, pugna pela improcedência da demanda. Em que pesem as 

alegações desta última, reputo existir razão a autora. De fato, os 

documentos juntados na inicial confirmam a versão da parte autora de que 

– por motivos ínsitos ao serviço prestado – houve troca de aeroporto e 

atraso de cerca de doze horas em relação ao horário previsto de chegada 

ao destino final. O que se verifica é que a ré deixou de cumprir o contrato 

de transporte na forma inicialmente estipulada, de modo injustificado, 

porque a readequação de malha aeroviária é fato fortuito interno da 

atividade – especialmente quando relacionado a realocação de 

passageiros –, que não exclui sua responsabilidade[6]. De igual modo, 

inexiste qualquer comprovação de que o atraso inicial derivou das 

condições climáticas do local[7] ou outro motivo de força maior, motivo 

pelo qual inexiste excludente de responsabilidade. Neste sentido, 

colhem-se as decisões abaixo transcritas: RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – 

ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS 

MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – 

DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por 

parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível 

indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos 

causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso 

na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o 

enriquecimento injustificado. (Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado 

no DJE 10/08/2015) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO 

– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE 

COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao cumprimento de 

suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse dever 

sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a indenização. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de 

terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o que não 

ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se prestou, a 

empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às falhas do 

seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos voos, 

devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) (grifo 

nosso). Logo, a isso se pode sim dar o nome de atraso da partida do 

ponto inicial, circunstância que obrigam a ré a minimizar o contratempo que 

causou ao consumidor, o que não se depreende dos autos, visto que a ré 

não comprova que forneceu serviços mínimos para amenizar o dano 

ocasionado aos autores, a saber: fornecimento de alimentos, hospedagem 

e transporte gratuito, consoante determina artigo 14, da Resolução n. 

141/2010, da ANAC. Neste diapasão, está caracterizada a falha na 

prestação de serviço da parte adversa, portanto deve ser a ré 

responsabilizada na reparação de danos existentes, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, 

somente sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro 

(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano 

moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra 

subjetiva da pessoa. Outrossim, a impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. 

Referida conduta não é correta, e deve ser reprimida, porque fere os 

deveres contratuais anexos ou laterais de conduta, “que são deveres 

inerentes a qualquer negócio, sem necessidade de previsão no 

instrumento. Entre eles merecem destaque o dever de cuidado, o dever de 

respeito, o dever de lealdade, o dever de probidade, o dever de informar, 

o dever de transparência, o dever de agir honestamente e com 

razoabilidade”. Ressalto, a ré voluntariamente ofertou o valor de R$ 500,00 

(cf. ID nº 24077006), porém, o valor ofertado se mostra insuficiente para 

pagamento de hospedagem, translado e alimentação. Assim, não elidiu a 

ré a sua obrigação de indenizar o autor por danos morais. Assim, é 

inequívoco que a ré violou a boa-fé objetiva, trazida pela legislação 

consumerista para dar equilíbrio às relações contratuais entre 

consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve 

compensar os danos morais sofridos pela autora, cuja prova é 

dispensada, pois presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem 

dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados pelo evento, 

prescindindo de provas[8]. Posto isso, considerando-se as circunstâncias 

do caso, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da 

condenação, entendo que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), a cada um 

dos autores, a título de danos morais a ser pago pela parte ré é justo. 3. 

Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), ao autor, a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2019. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 
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Serra/MT, 16 de abril de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Exempli gratia, colhe-se o seguinte aresto: ”[...] 3. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa 

do Consumidor. [...] (AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)” [6] 

Nesse sentido: “[...] O cancelamento e consequente atraso de voo 

configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, os embaraços 

elencados pela reclamada – alteração da malha aérea – se inserem na 

órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser mantido o 

valor da indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 276317420168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)” [7] ATRASO DE 

VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS. 

TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Não tendo a recorrida 

comprovado que o atraso do voo ocorreu em razão de caso fortuito ou 

força maior, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade civil. O 

quantum indenizatório que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade deve ser mantido. Recurso não provido. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 417406420148110001/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 

20/10/2015) (grifo nosso). [8] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do contrato de transporte 

aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais 

decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos 

morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, 

preocupações e aborrecimentos causados evento, prescindindo de 

provas. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em 

consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes. (Ap 

44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo 

nosso).
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PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou o valor depositado nos 

autos (cf. ID n.28331343). Assim, havendo comprovação da satisfação da 

obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na 

forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf.ID nº 26139588), 

necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado Tangará da Serra/MT, 14 de Abril de 2020. LIVRADA GAETE. 

Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 14 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JUCOSKI (REQUERENTE)

JESSICA PAMELA JUCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000410-29.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JESSICA PAMELA JUCOSKI, 

GABRIEL JUCOSKI REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos, etc. Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por JESSICA PAMELA JUCOSKI, 

GABRIEL JUCOSKI em desfavor do DETRAN/MT, objetivando a 

condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos 

materiais, no valor de R$ 478,47 (quatrocentos e setenta e oito reais e 

quarenta e sete centavos) e indenização por danos morais. A requerente 

alega ser proprietária da motocicleta HONDA NXR 160 BROS ESD, Placa 

QBF0791, que foi apreendida em uma “blitz” no dia 17/08/2018, sob a 

alegação de que o veículo não estaria licenciado. O requerente Gabriel 

alega que fora abordado pela polícia militar e na oportunidade os agentes 

solicitaram documento da motocicleta (de propriedade da requerente 

Jéssica), no entanto o requerente informou que embora a documentação 

tenha sido paga na data de 18/02/2018 não estava com o CRV em mãos. 

Neste sentido, o agente realizou consulta mediante sistema do DETRAN, 

no qual constatou-se que o documento do veículo se encontrava irregular, 

sendo necessária a apreensão do veículo, mesmo o requerente tendo 

apresentado o comprovante de pagamento aos agentes. Alega que, um 

dia após a apreensão dirigiram-se ao Ciretran desta comarca, portando as 

guia e comprovantes de pagamentos tanto do licenciamento obrigatório, 

quanto do seguro DPVAT, ambas quitadas em 18 de janeiro de 2018 (7 

meses antes da apreensão), no entanto o órgão não liberou o veículo sob 

a alegação de que no “sistema” não constava o pagamento, solicitando 

que os requerentes retornassem no dia seguinte. Sendo assim, os 

requerentes retornaram no dia seguinte e então foi verificado o pagamento 

e baixando no sistema do Detran, porém o veículo ainda não havia sido 

liberado haja vista a constatação de um erro do órgão, no qual impuseram 

o pagamento de diversas guias para autorizar a retirada do mesmo. Por 

fim, alegam que a retirada do veículo só foi possível após 5 (cinco) dias, 
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situação na qual os requerentes tiveram que suportar o pagamento das 

diárias do veículo. Requer a procedência dos pedidos para condenar a 

reclamada a restituir os valores pagos pela liberação do veículo no valor 

de R$ 478,47 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete 

centavos), que afirmam ser indevida, bem como indenização pelos danos 

morais que alegam ter sofrido. Citada, a requerida apresentou 

contestação, alegando em síntese, ausência de interesse de agir haja 

vista que o requerente não portava documento necessário no momento da 

Blitz. Passa-se a apreciação. Indefere-se o pedido de produção de prova 

testemunhal, eis que o deslinde da presente causa cinge-se à matéria de 

direito e independe de realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Rejeita-se a 

alegação de ilegitimidade do DETRAN/MT, uma vez que foi o responsável 

pela remoção e guarda do veículo. A controvérsia a ser analisada se limita 

a apurar se assiste ao requerente o direito a indenização material e moral 

pela apreensão do veículo, mesmo ocorrendo a quitação das taxas e 

impostos vinculados ao bem móvel. Anota-se que apreensão e a remoção 

de veículo não se confundem, pois aquela era penalidade prevista no 

artigo 256, IV, do CTB, e foi revogada pela Lei nº 13.281/2016. Já esta, se 

trata de medida administrativa, prevista no artigo 269, II, do CTB, vejamos: 

“CAPÍTULO XVII DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Art. 269. A autoridade 

de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas 

neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes 

medidas administrativas: I - retenção do veículo; II - remoção do veículo;” 

(G.n.) No caso ora em análise, houve a aplicação do inciso V do art. 230 

do Código Brasileiro de Trânsito, que informa: ”Art. 230. Conduzir o 

veículo: (...) V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;(...) 

Infração - gravíssima; Penalidade - multa e apreensão do veículo; Medida 

administrativa - remoção do veículo;” (G.n.) O Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 2.998/DF, Relator 

Min. Marco Aurélio, em 10/04/2019, asseverou que a circulação de veículo 

pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação 

se dá anualmente. Compulsando os autos, verifica-se que a motocicleta da 

requerente foi removida ao pátio do DETRAN em 17/08/2018 até que 

houvesse a regularização da documentação do bem móvel haja vista que 

o requerente não portava consigo o CRV. Os comprovantes de 

pagamentos juntados aos autos informam que a requerente, em 

08/01/2018, realizou a quitação do Licenciamento de 2017, do Seguro 

DPVAT de 2017, de 05 (cinco) dias de estadia no pátio do ente público no 

valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), o guincho no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais). Em pese o requerente tenha quitado os débitos 

relativos as taxas de licenciamento e do seguro obrigatório, os 

requerentes não demonstraram que providenciaram o documento do 

veículo (CRLV/2018). Portanto, ao contrário do alegado, o veículo na data 

dos fatos não se encontrava devidamente registrado e licenciado, eis que 

sequer havia sido emitido o CRLV/2018, a justificar a liberação da 

motocicleta pelo entre público. Referido fato é corroborado pela consulta e 

id. 18908317 - Documento de Identificação (Dados do Veículo), por meio 

do extrato do veículo apresentado pela Autora, que foi extraído do site do 

DETRAN em 17/08/2018, onde consta a informação que a motocicleta 

estaria licenciada até 24/05/2016. Porte do CRLV e licenciamento não se 

confundem. Assim como, a mera quitação do tributo e das taxas não 

licencia veículo. É IMPRESCINDÍVEL a emissão do documento denominado 

CRLV anualmente. Frisa-se que o simples pagamento de todas as taxas, 

tributos e multas não significa dizer que o veículo está licenciado. Tal fato 

só se confirma, com a devida expedição do Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo (CRLV). Ademais, ao consultar o veículo nos 

sistemas da PRODESP (via COPOM), o Agente consegue verificar se o 

veículo está licenciado, mas não sobre os pagamentos. Situação na qual, 

constatado que o veículo não está licenciado o agente procede com a 

remoção, mesmo que o condutor lhe apresente os comprovantes de 

pagamentos, tendo em vista que não cabe ao agente a verificação de tais 

documentos, mas é obrigação do condutor/proprietário do veículo portar 

consigo o documento CRV. No caso, a negativa de liberação do bem 

apreendido não se deu exclusivamente porque o sistema do DETRAN 

baixou a divida quitada em 18/01/2018 apenas 19/08/2018, mas porque a 

requerente só providenciou a emissão do CRLV/2018 em 18/08/2018, e 

22/08/2018 foi a data que o DETRAN liberou o bem apreendido, a 

demonstrar a legitimidade da cobrança da taxa de permanência da 

motocicleta no pátio do ente público. Dessa forma, não verificado ato ilícito 

pela autarquia, resta prejudicado o pedido de condenação em danos 

morais. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000203-30.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, 

"caput", da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de AÇÃO DECLARATÓRIA 

NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS proposta por 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO. É o suficiente a relatar. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Na hipótese dos autos, evidencia-se a legitimidade passiva do 

DETRAN/MT, uma vez que detém a responsabilidade pela higidez dos 

registros dos veículos em circulação. Registre-se ainda que o DETRAN é 

uma autarquia e como tal é dotado de personalidade jurídica, portanto, 

legítimo para responder por seus atos. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, está não deve prosperar, 

uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo 

pelo qual entendo pela sua rejeição. COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez 

que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. Fundamento e decido. O requerente alega, em 

síntese, que vem sofrendo cobranças indevidas referentes IPVA, inscritos 

em dívida ativa, no valor de R$ 753,97 (setecentos e cinquenta e três reais 

e noventa e sete centavos). Aduz, que após se dirigir até a SEFAZ e a 

Ciretran desta comarca, verificou que se tratava de débitos relativos ao 

veículo de placa AX-0045, contudo, sustenta que nunca foi proprietário 

deste veículo e jamais residiu em Cuiabá/MT. Requer a procedência dos 

pedidos para declarar inexistente a relação jurídica tributária e a anulação 

do registro de propriedade e dos débitos relativos ao veículo. Em 

contestação, as reclamadas alegam, em síntese, ausência de 

comprovação das alegações da inicial. Requerem a improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, especialmente as 

provas documentais, verifica-se que tais documentos confirmam as 

alegações do requerente notadamente de que reside nesta Comarca 

(Tangará da Serra/MT) não havendo vínculo com o Estado de Goiás, 

alegação esta não desconstituída ou modificada pelas reclamadas. Quanto 

a ausência de propriedade, verifico que competia também as reclamadas a 

comprovação de fato desconstitutivo ou modificativo do direito do 

requerente, tendo em vista que não seria possível atribuir ao requerente a 

produção de prova de fato negativo. Não sendo comprovado pelas 

reclamadas que a propriedade do veículo de fato pertence ao requerente, 

tenho que os pedidos da inicial são procedentes. A própria postura do 
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requerente demonstra sua boa-fé, haja vista que mesmo afirmando não 

ser o proprietário do veículo, promoveu o pagamento dos débitos 

pendentes para se ver livre do protesto. De outro norte, a alegação das 

reclamadas de ter sido incinerado o prontuário do veículo corroboram com 

a procedência da ação, isso porque tais documentos seriam se extrema 

importância para verificação da documentação de transferência do 

primeiro proprietário ao atual, para aferir especialmente a autenticidade 

dos documentos/assinaturas utilizados na operação. Considerando que o 

veículo está em plena circulação, se apresenta duvidoso o ato 

administrativo que determinou a incineração dos documentos. Nestes 

termos, considerando a ausência de aquisição do veículo, não há 

efetivamente como considerar a ocorrência de fato gerador haja vista que 

este decore da propriedade do veículo. Ainda, o bem não compõe o 

acervo patrimonial do promovente, não há como efetivamente considerar a 

ocorrência do fato gerador. Por fim, em que pese o Boletim de Ocorrência 

ser prova unilateral, há de considerar a impossibilidade de produção de 

fato negativo neste caso. Sendo assim, o documento anexo ao Id. 

17981156 também confirma as alegações do requerente, o qual não foi 

desconstituído pelas reclamadas. Nestes termos, considerando a 

ausência de aquisição do veículo, não há efetivamente como considerar a 

ocorrência de fato gerador haja vista que este decore da propriedade do 

veículo. Ainda, o bem não compõe o acervo patrimonial do promovente, 

não há como efetivamente considerar a ocorrência do fato gerador. Ante 

o exposto, opino pela procedência da pretensão contida na inicial, apenas 

para: DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo objeto de 

discussão, e, consequentemente declarar inexistente os débitos 

correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou 

penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou 

vincendos. Determino, ainda que as reclamadas realizem a regularização 

cadastral dos registros devendo retirar o nome do requerente como 

proprietário para evitar responsabilidades futuras, extinguindo o processo 

com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da 

S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002672-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAPAULA FERREIRA POTENGY OAB - GO31735 (ADVOGADO(A))

DIANA KARINE BARROS DE PADUA OAB - GO19536 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002672-83.2018.8.11.0055. REQUERENTE: MARCOS ALVES AFONSO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ESTADO DE 

GOIAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei 

nº 9.099/95. Trata-se de ação de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS proposta por MARCOS 

ALVES AFONSO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO. É o 

suficiente a relatar. PRELIMINARES afastada em decisão liminar. 

Fundamento e decido. Alega o requerente que não possuí nenhum veículo 

de sua propriedade no Estado de Goiás, contudo foi surpreendido com um 

protesto indevido em seu nome, referente a uma dívida de IPVA de um 

veículo (Placa KDN 1571, RENAVAM 707275652, Chassi: 

9ª9F20511WGDD8443) em circulação junto a comarca da segunda 

requerida. Ocorre que ao buscar informações junto com a gerência da 

primeira requerida, recebeu a informação de que o processo referente ao 

veículo acima descrito teria sido incinerado, conforme portaria nº 460/2011 

do ano de 1998, não havendo como obter informações sobre o referido 

processo de transferência. Por fim, sustenta que sem alternativa realizou 

o pagamento dos débitos no valor de R$ 1.604,43 (um mil seiscentos e 

quatro reais e quarenta e três centavos) para que fosse realizado a baixa 

do protesto, motivo pelo qual requer a restituição da quantia paga, bem 

como que indenização por danos morais sofridos devido ao protesto 

indevido. Em contestação, as reclamadas alegam, em síntese, ausência de 

comprovação das alegações da inicial. Requerem a improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, especialmente as 

provas documentais, verifica-se que tais documentos confirmam as 

alegações do requerente notadamente de que reside nesta Comarca 

(Tangará da Serra/MT) não havendo vínculo com o Estado de Goiás, 

alegação esta não desconstituída ou modificada pelas reclamadas. Quanto 

a ausência de propriedade, verifico que competia também as reclamadas a 

comprovação de fato desconstitutivo ou modificativo do direito do 

requerente, tendo em vista que não seria possível atribuir ao requerente a 

produção de prova de fato negativo. Não sendo comprovado pelas 

reclamadas que a propriedade do veículo de fato pertence ao requerente, 

tenho que os pedidos da inicial são procedentes. A própria postura do 

requerente demonstra sua boa-fé, haja vista que mesmo afirmando não 

ser o proprietário do veículo, promoveu o pagamento dos débitos 

pendentes para se ver livre do protesto. De outro norte, a alegação das 

reclamadas de ter sido incinerado o prontuário do veículo corroboram com 

a procedência da ação, isso porque tais documentos seriam se extrema 

importância para verificação da documentação de transferência do 

primeiro proprietário ao atual, para aferir especialmente a autenticidade 

dos documentos/assinaturas utilizados na operação. Por fim, 

considerando que o veículo está em plena circulação, se apresenta 

duvidoso o ato administrativo que determinou a incineração dos 

documentos. Nestes termos, considerando a ausência de aquisição do 

veículo, não há efetivamente como considerar a ocorrência de fato 

gerador haja vista que este decore da propriedade do veículo. Ainda, o 

bem não compõe o acervo patrimonial do requerente, não há como 

efetivamente considerar a ocorrência do fato gerador. Quanto ao dano 

moral, constato que as requeridas deixaram de demonstrar a existência da 

relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade do 

débito. A consulta aportada ao feito demonstra que o demandado inseriu o 

nome do autor no rol de mal pagadores pelo débito discutido. Verifica-se 

que o requerido deixou de aportar ao feito qualquer documento hábil para 

demonstrar a existência de negócio jurídico pactuado entre as partes, e 

consequentemente não comprova a legalidade da negativação. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Com isso, resta evidenciada a irregularidade da 

dívida. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no 

caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já 

configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do 

valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses 

excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da 

Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o 

valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto 

fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 

3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE 

RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 

10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as 

condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e 
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prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o 

exposto, opino procedência da pretensão contida na inicial, apenas para: 

DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, 

e, consequentemente declarar inexistente os débitos correspondentes a 

qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade 

decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, 

bem como para determinar o cancelamento definitivo do protesto descrito 

na inicial e a consequente exclusão do nome da reclamante 

definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com 

relação aos débitos objeto da presente demanda; Determino, ainda que as 

reclamadas realizem a regularização cadastral dos registros devendo 

retirar o nome do requerente como proprietário para evitar 

responsabilidades futuras; CONDENAR As reclamadas a restituição da 

quantia paga, a título de dano material o valor de R$ 1.604,43 (um mil 

seiscentos e quatro reais e quarenta e três centavos), acrescidos, desde 

o efetivo desembolso, de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e de correção 

monetária, desde a citação, pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados 

na decisão definitiva proferida no RE 870947/SE (tema 810 – STF); 

CONDENAR as Reclamadas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros 

desde a citação e correção monetária a partir desta data, pelos mesmos 

índices, de consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com 

resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, do CPC; Mantenho e torno 

definitiva a liminar concedida em todos os seus termos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA 

DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001338-43.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAIRTON BEZERRA LANDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (REU)

JOSE ITAVAR DA SILVA (REU)

ADECLER ITAVAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante, qualificado nos autos, requer a desistência do 

processo, tendo em vista que se trata de matéria de competência da 

Justiça Comum. O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que ao 

autor compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Além disso, uma vez que o 

requerido não foi citado, não houve o decurso do prazo para defesa, nada 

havendo que obstaculize a procedência do pedido de desistência. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo autor, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, do mesmo diploma legal, c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas e honorários advocatícios indevidos (art. 

54, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários 

Advocatícios requerido por NOELI IVANI ALBERTI e RANNIER FELIPE 

CAMILLO em face de FIAGRIL LTDA., pretendendo o recebimento de 

crédito no valor de R$ 3.446.019,77 (três milhões, quatrocentos e 

quarenta e seis mil, dezenove reais e setenta e sete centavos). Antes 

mesmo de apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença (no 

prazo para pagamento voluntário), a executada manifestou nos autos (Id’s 

27617350 e 28013921) oferecendo como garantia do débito: a) o crédito 

que lhe foi concedido através do acordo firmado com Alessandro Nicoli, 

Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda. (acordo referente 

ao crédito originariamente executado neste processo e também outros 

créditos). Para tanto, informa que os devedores não cumpriram totalmente 

os termos do acordo com relação às prestações vencidas, o que é objeto 

do incidente de cumprimento de sentença nº 1002163-56.2016.8.11.0045 

(em trâmite perante a Sexta Vara de Lucas do Rio Verde), onde requerem 

o cumprimento da entrega de 392.000 sacas de soja de 60 kg cada e 

176.854 sacas de milho de 60 kg cada, volumes que, unificados, 

correspondem ao valor de R$ 33.883.328,00; e/ou b) o imóvel objeto da 

matrícula nº 4.842, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas 

do Rio Verde/MT. Afirma ter adquirido referido imóvel no ano de 2012 por 

valor superior ao ora executado. Afirma, ainda, que trata-se de uma área 

de 3,8105 hectares, contendo um armazém graneleiro com capacidade 

para 6.000 toneladas, uma casa de máquinas, 2 moegas graneleiras, uma 

casa de comando e base de balanço, uma casa de gerador, 1 correia 

transportadora para carga do armazém graneleiro e balança para 

caminhões, sendo um bem suficiente e idôneo para garantir o presente 

cumprimento de sentença. Os exequentes manifestaram no Id 28440156 

sustentando a inidoneidade das garantias ofertadas e requerendo o 

prosseguimento do feito, com a realização de penhora online via sistema 

BACENJUD da importância atualizada até 27/01/2020 no montante de R$ 

4.304.965,13 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e 

sessenta e cinco reais e treze centavos), incluídos o acréscimo da multa e 

dos honorários advocatícios, nos termos do § 1º do artigo 523 do CPC. A 

executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 

28943982) alegando, em síntese, a inexigibilidade do crédito exequendo 

por vícios de consentimento (erro, abuso de direito e lesão), a cumulação 

indevida de execuções e a incompetência do juízo. Sustentando a 

plausibilidade do direito, o risco iminente de dano grave ou de difícil 

reparação, a inexistência de dano inverso e o oferecimento de caução 

suficiente e idônea, requer a atribuição de efeito suspensivo à 

impugnação, e, ao final, a declaração da inexigibilidade do crédito 

exequendo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da cumulação de 

execuções nos cálculos apresentados pelos exequentes e a 

incompetência absoluta do juízo para conhecer e determinar a execução 

de qualquer valor que não seja relacionado à ação de execução que deu 

origem ao presente cumprimento de sentença (hipótese em que reconhece 

como devido o valor de R$ 980.426,06). 2. É o sucinto relatório. Decido. 

Preambularmente, cumpre registrar que tramita perante este juízo, em 

associação ao presente feito, o processo nº 1006154-35.2019.8.11.0045, 

ajuizado pela ora executada Fiagril Ltda. em face dos exequentes Noeli 

Ivani Alberti e Rannier Felipe Camillo, pelo qual a autora/executada, 

utilizando da mesma fundamentação apresentada na impugnação ao 

presente cumprimento de sentença, pretende a anulação da cláusula 

relativa aos honorários advocatícios que estão sendo executados neste 

feito (cláusula 2.1.4 do acordo homologado nos autos). Ainda a título de 

registro, temos que o pedido de tutela de urgência formulado na ação 
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acima referida, consistente na suspensão da cláusula debatida, foi 

indeferido por este juízo, eis que não verificada a manifesta probabilidade 

do direito e nem o oferecimento de caução idônea (a autora/executada 

ofereceu em caução o mesmo crédito oferecido neste cumprimento de 

sen tença) .  A tacada  v ia  ag ravo  de  i ns t rumen to  (n º 

1019432-44.2019.8.11.0000), a decisão objurgada foi mantida em sede 

liminar, encontrando-se atualmente aguardando o julgamento de agravo 

interno interposto em face da r. decisão proferida pela segunda instância. 

Voltando a análise do presente feito, e já direto ao ponto que interessa, 

tenho como descabido o efeito suspensivo postulado pela executada. A 

teor do disposto no art. 525, § 6º, do CPC, “A apresentação de 

impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de 

expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que 

garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe 

efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” (grifei e sublinhei). 

In casu, temos que as duas garantias ofertadas pela executada não são 

idôneas e/ou suficientes para garantir a execução. No que se refere ao 

crédito da executada proveniente do acordo firmado com Alessandro 

Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda. (acordo 

referente ao crédito originariamente executado neste processo e também 

outros créditos), trata-se de um crédito que não foi honrado pelos 

devedores e que inclusive ensejou o pedido de cumprimento de sentença 

por parte da Fiagril no processo nº 1002163-56.2016.8.11.0045. Além 

disso, segundo demonstrado nos autos pelos exequentes, referido crédito 

está inserido no rol de dívidas constantes da Recuperação Judicial 

promovida por Alessandro Nicoli e outros, em trâmite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Sinop/MT (processo nº 1011782-32.2018.8.11.0015), onde o 

Plano de Recuperação apresentado pelos devedores propõe o pagamento 

do crédito com um deságio de 60% (sessenta por cento), 18 (dezoito) 

meses de carência para início do pagamento e quitação do saldo 

remanescente em 196 (cento e noventa e seis) parcelas, ou seja, mais de 

16 (dezesseis) anos para realizar o pagamento. Por qualquer ângulo que 

se analise, é evidente a inidoneidade da referida garantia. O mesmo ocorre 

em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 4.842 do CRI de Lucas do Rio 

Verde/MT, pois apesar de ter sido adquirido pela executada no ano de 

2012 por valor superior ao ora executado (o que sugere que atualmente 

tenha valor muito maior), pende sobre ele uma garantia hipotecária relativa 

a uma dívida no valor de R$ 75.890.000,00 (setenta e cinco milhões e 

oitocentos e noventa mil reais), cujo pagamento da última prestação está 

previsto para 10/12/2032. Resumindo, ambas as garantias ofertadas não 

se mostram hábeis para garantir a execução e impedir os atos executivos. 

Ademais, não bastasse a ausência de penhora, caução ou depósito (que 

por si só impedem o efeito suspensivo almejado), entendo que os 

fundamentos da executada não são suficientemente relevantes, pois 

inexiste qualquer ilegalidade aparente no acordo entabulado e que deu 

origem ao crédito exequendo, tendo a avença sido firmada/assinada não 

apenas pelos advogados ora exequentes (que prestavam serviços 

jurídicos à Fiagril), mas também pelos administradores da referida empresa 

(Carlos Enrique Kempff Bruno e Sergio Edegar Girardi de Quadros, este 

último representado pelo procurador Marcos Eliesio Castro). Neste 

aspecto, transcrevo e ratifico os fundamentos da r. decisão proferida no 

processo nº 1006154-35.2019.8.11.0045, em 18/12/2019, da lavra da juíza 

substituta deste juízo: “(...) não se pode olvidar que o Termo de Acordo 

fora assinado pelos Administradores da Empresa Fiagril Ltda há época, 

conforme revela o id. n. 27284123-Pág. 9, os quais, ainda, que assistidos 

juridicamente, detinham capacidade técnica para leitura dos termos do 

acordo e impugnação das cláusulas pretensamente lesivas a própria 

empresa. Ademais, o Código Civil de 2002 inaugurou no ordenamento 

jurídico brasileiro inédita preocupação principiológica ao estabelecer os 

princípios da eticidade (boa-fé), da operabilidade (maleabilidade 

interpretativa diante de cláusulas gerais) e da socialibilidade (função 

social) como seus pilares, desvinculando-se do caráter patrimonialista, 

agrário, conservador e individualista do Código Civil de 1916. No tocante 

ao princípio da eticidade expresso no Código Civil através do princípio da 

boa-fé, não se pode olvidar que esta é presumida, devendo a má-fé ser 

comprovada. Por seu turno, o princípio da boa-fé está intimamente ligado a 

formação do negócio jurídico, mediante o exercício de funções 

interpretativas, controladora e integrativa, consoante redação dos arts. 

113, 187 e 422, todos do Código Civil, com redação “in verbis”: “Art. 113. 

Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 

usos do lugar de sua celebração.” “Art. 187. Também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes.” “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Nestes termos, ausente conteúdo probatório mínimo a 

corroborar a versão da parte Autora, de modo que não verificada a 

probabilidade do direito, ao menos em juízo de cognição sumária." 3. Diante 

do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento 

de sentença e DEFIRO o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução (R$ 4.304.965,13), 

por meio de penhora on line via BACENJUD. Caso seja confirmado o 

bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome da parte 

executada, considerar-se-á efetuada a penhora, providenciando-se, em 

seguida, a intimação do devedor acerca da constrição, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar defesa em 05 

(cinco) dias, nos exatos termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC. A 

intimação da devedora será dispensada em caso de bloqueio de quantia 

ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor das 

custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será desbloqueada 

e restituída à conta de origem pelo juízo. Ficam os exequentes intimados 

para manifestarem quanto aos termos da impugnação apresentada pela 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003588-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA PEREIRA AMIKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a 

existência de contradição/erro material na sentença prolatada. Relatei. 

Fundamento e decido. Pois bem, os embargos de declaração estão bem 

construídos, todavia, não entendo que tenha havido qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material a ser reparado na decisão. 

Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer discutir as 

razões do veredicto, e não algum aspecto típico dos embargos de 

declaração. Ademais, a embargante pretende que o juiz adote a sua visão 

do panorama processual, o que não se enquadra no campo dos embargos 

declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do recurso próprio 

para a modificação da decisão. Isto posto, nos termos do art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, conheço dos embargos, mas 

nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão tal como concebida. 

Tendo em vista a apelação interposta pelo INSS, intime-se a parte apelada 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

1.010, § 1º). Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta 

apelação adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

2º). Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º). Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001628-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORVILHA BRESSAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc. I. As cópias de sentença/acórdão anexadas ao feito estão 

desordenadas, faltando páginas, e não foi juntada certidão de trânsito em 

julgado. II. Intime-se a exequente para as providências pertinentes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e, após, retornem conclusos. Cássio Luís Furim 
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Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE PINHEIRO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

 

Agendado pericia do processo 1000939-78.2019.8.11.0045 para dia 

03/06/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada. Dr. Guido Vaca 

Cespedes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MONTEIRO DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que foi agendada pericia 

médica:Agendado pericia do processo 1005201-71.2019.8.11.0045 para 

dia 26/06/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada, com o Dr. Guido 

Vaca Cespedes. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de abril de 2020. BELQUES 

SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005336-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VITORIO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que foi agendada perícia 

médicaAgendado pericia do processo 1005336-83.2019.8.11.0045 para 

dia 26/06/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada, com o Dr. Guido 

Vaca Cespedes. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de abril de 2020. BELQUES 

SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002474-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY HERREIRO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que foi agendado perícia médica: 

pericia do processo 1002474-42.2019.8.11.0045 para dia 03/06/2020 a 

partir das 8:30h por ordem de chegada, com o Dr. Guido Vaca Cespedes. 

LUCAS DO RIO VERDE, 15 de abril de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA 

LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002519-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY APARECIDO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002903-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA SOARES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002903-09.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: DIANA SOARES SOUZA 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. I. De proêmio, recebo a 

emenda apresentada no id. n. 24300093. Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito e atendidas as determinações constantes no art. 

524 do CPC, intime-se a parte Executada para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da 

execução (art. 523 do CPC). II. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do 

art. 513 do CPC, e considerando o postulado pela parte Exequente no id. n. 

24300093, a intimação da parte Executada deverá ocorrer: a) por carta 

com aviso de recebimento. III. Caso não haja pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), devendo ser expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). 

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte Executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VI. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 (pagamento voluntário), a parte Exequente poderá requerer à 

serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC (a 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002928-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REU)

 

Solicito exames atualizados e laudos e atestados medicos da Infectologia 

atualizados para concluirmos a pericia medica. Dr.Guido Vaca Cespedes 

CRM MT 5084.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-63.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Dê-se imediato cumprimento à r. decisão proferida no agravo 

interno nº 1019432-44.2019.8.11.0000, expedindo o necessário ao 

levantamento do valor penhorado nos autos. II. Conforme consta no 

“Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, 

Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores” anexado à 

decisão proferida no Id 30970285, quando da ocorrência do bloqueio via 

sistema BacenJud fora procedido o protocolo de transferência para a 

conta única do Poder Judiciário do valor em execução (R$ 4.304.965,13 – 

ID 072020000004475787), e, quanto aos demais valores excedentes que 

haviam sido bloqueados (valores variados em diversas contas), fora 

procedido o protocolo de desbloqueio. III. Para fins de cumprimento do 

determinado no item I, a secretaria judicial deverá diligenciar junto ao setor 

responsável no e. TJMT sobre a vinculação do valor penhorado, 

providenciando o necessário para a devolução à executada Fiagril Ltda., a 

quem incumbe informar IMEDIATAMENTE os dados bancários da conta a 

ser creditada. IV. No mais, considerando que a r. decisão proferida no 

agravo mencionado concedeu a liminar recursal para o fim de suspender 

os efeitos da cláusula de honorários que está sendo executada neste 

feito, determino a suspensão do presente cumprimento de sentença, até o 

julgamento do mérito do agravo. V. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004623-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VIESBA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004623-79.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Roseli Viesba de Oliveira. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurada obrigatória, narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial determinando a realização 

antecipada de perícia médica. Perícia médica apresentada. A autora 

manifestou quanto a perícia médica e reiterou o pedido de tutela de 

urgência. Decisão deferindo a tutela de urgência e determinando ao INSS a 

concessão do benefício de auxílio doença em favor da autora. Citado, o 

INSS não apresentou contestação (conforme consta na aba dos 

expedientes e certificado pela Sra. Gestora). A autora manifestou 

noticiando a cessação do benefício deferido liminarmente e postulando por 

sua prorrogação. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. No 

que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. 

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, 

que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que a autora encontra-se acometida de doença que a 

incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que desde o ano de 

2013 a autora é portadora de discopatia degenerativa, espondilose dorsal, 

hérnia discal, tendinopatia e bursite dos ombros e do quadril, de origem 

degenerativa, em fase evolutiva, atestadas clinicamente e por 

ressonância, resultando em incapacidade laboral total e permanente desde 

20/10/2017. No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade da 

autora não é suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da 

função que exercia (refile e corte de coxas de frango) e, ponderando as 

condições pessoais da segurada (atividades desenvolvidas ao longo da 

vida, grau de instrução, idade e realidade do mercado de trabalho atual), 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico. Quanto 

ao período de carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado 

aos autos se verifica a condição de segurada por mais de 12 (doze) 

contribuições, notadamente à época da incapacidade atestada pelo perito. 

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal à autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome da Segurada: Roseli Viesba de 

Oliveira; 2. CPF: 936.669.935-91; 3. Benefício concedido: Aposentadoria 

por invalidez; 4. Data do início do benefício: 31/10/2017 (data do 

requerimento administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de 

benefício; 6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da 

intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, confirmo a antecipação de tutela, 

TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002549-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002549-86.2016.8.11.0045 AUTOR(A): ANEZIA PEREIRA DE SOUZA 

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Intime-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, consignando nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde, 14 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIM DOUGLAS LIMA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATOM CONSULTORIAS E MONTAGENS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WENGERKIEWICZ OAB - PR0024555A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001306-73.2017.8.11.0045 AUTOR(A): KELVIM DOUGLAS LIMA DE 

ASSUNCAO REU: ATOM CONSULTORIAS E MONTAGENS LTDA Vistos 

etc. Tendo em vista a manifestação do requerido (ID 30226804), intime-se 

o perito nomeado para indicar a possibilidade de redução e parcelamento 

dos honorários apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias. Certificado o 

decurso do prazo com manifestação, intime-se o requerido para depositar 

o valor da perícia, conforme já determinado nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda-se à habilitação do perito nomeado nos autos para 

recebimento das intimações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde, 14 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVILSON BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002053-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002053-86.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ANELITA DA SILVA VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. ANELITA DA SILVA VIEIRA, qualificado(a)

(s) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o 

restabelecimento do auxílio doença e sua conversão em aposentadoria 

por invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos legais para a 

obtenção do benefício. Pugna, ao final, pela concessão definitiva do 

benefício bem como pela condenação da autarquia requerida ao 

pagamento de danos morais. Juntou documentos. O pedido de tutela 

antecipada restou deferido no id. 13449571. A parte autora apresentou 

embargos de declaração (id. 14183217) da decisão proferida, os quais 

foram rejeitados conforme se infere da decisão de id. 14578157. 

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação de id. 

14735548 e documentos, onde refutou os argumentos expostos na inicial, 

alegando que a parte autora não atende aos requisitos necessários à 

concessão de benefício previdenciário. Ao final, pugnou pela 

improcedência do pedido. A parte autora apresentou impugnação no id. 

15491318, onde rechaça os argumentos expendidos na peça 

contestatória, reiterando os pedidos contidos na petição exordial, 

pugnando pela sua procedência. O laudo da perícia médica realizada com 

a parte autora foi juntado nos id. 16672795/16672800/16672804, sendo 

que a parte demandante manifestou a concordância com o referido laudo 

(id. 17007433) e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou (id. 17131380). 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente restou suficientemente demonstrada por meio do extrato 

emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 13428855 p. 1), tendo a 

mesma inclusive comprovado o recebimento de auxílio-doença concedido 

através de requerimento administrativo no período de 23/01/2012 até 

09/05/2018. Além disso, tanto a condição de segurado(a) quanto o 

cumprimento do período de carência não foram questionados/impugnados 

pelo Instituto requerido em sua resposta, sendo, portanto, pontos 

incontroversos. Dessa forma, estando demonstrada a condição de 

segurado(a) e afastada a necessidade de carência, resta apenas avaliar 

a alegada incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a sua existência é 

posterior à filiação do(a) autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo 

anterior, se sobreveio em decorrência de agravamento da doença/lesão já 

existente. Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada 

sobre a perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos 

quesitos apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que 

a perícia seja refeita ou complementada. Oportuno destacar que o perito 

nomeado por este Juízo não está vinculado ao conteúdo de eventuais 

perícias realizadas anteriormente por outros profissionais da área da 

saúde, podendo atuar livremente no exercício do munus recebido e extrair 

as suas próprias conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. 

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

s e g u r a d o ( a ) .  O  l a u d o  d a  p e r í c i a  m é d i c a  ( i d . 

16672795/16672800/16672804), elaborado por profissional habilitado e 
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nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de enfermidade 

incapacitante (Sequela de Acidente Vascular Encefálico R I10, I64), como 

também consignou que a requerente está incapacitada total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a 

possibilidade de reabilitação. Ainda, não houve comprovação pela parte 

requerida da suposta recuperação da capacidade laborativa da autora, 

ainda que minimamente, quando da cessação do auxílio doença, em 

09/05/2018. Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto 

ao conteúdo da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a 

formar a convicção do julgador. Dessa forma, considerando que o(a) 

autor(a) comprovou os requisitos necessários para a aposentadoria por 

invalidez, a implantação do benefício é medida que se impõe, fixando-se 

como termo inicial o dia seguinte a data da cessação do benefício 

(09/05/2018 – id. 13428855 p. 1), devendo serem descontados eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento do 

benefício. Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS 

COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. 

REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ADVOCATÍCIOS. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. 

POSSIBILIDADE. 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de 

quesitos complementares quando o julgador entende que a prova pericial 

não precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, realizado em 

regime de mutirão, encontra-se bem fundamentado, com resposta aos 

quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo sido 

demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. 

Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o direito de contraditar os 

critérios adotados pelo médico perito na elaboração de laudo oficial, no 

caso dos autos, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial, foi as 

partes foram intimadas e o INSS se manifestou nos autos (fls. 138 e 

164/165), com complementação do laudo pericial (fl. 159), incabível a 

alegação de nulidade da sentença. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo aposentadoria por invalidez (2003/2013), suspenso em 

razão de suposta recuperação da capacidade laborativa, após revisão 

administrativa. 6. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo 

médico pericial e não havendo nos autos elementos hábeis a 

desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as 

condições pessoais da parte autora decorrentes da moléstia a que está 

acometida, aliadas a outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio 

social em que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral 

que exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à 

atividade, permitem seguramente concluir pela sua incapacidade total e 

permanente para atividade laboral, não sendo razoável supor que uma 

pessoa nessas condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do benefício (art. 43 da 

Lei 8.213/91), conforme determinação da r. sentença. 9. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 

12. Presentes os requisitos exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 13. Apelação e remessa 

oficial, parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação e à remessa oficial. (ACORDAO 

00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O 

TRABALHO. ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo 

laudo pericial constata-se a incapacidade total e permanente da segurada, 

razão pela qual faz jus à aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o 

laudo médico conclui que o início da incapacidade se deu em 2001. 

Considerando que a segurada recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado 

em 30/09/2005, quando já se encontrava incapacitada para o labor, 

mostra-se devida a aposentadoria a partir da referida data. (...)” (TRF 1ª 

Região - REO 0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 

29/05/2013). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato 

ao da cessação do auxílio doença (10/05/2018), descontando-se 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento ou restabelecimento do benefício. 3.2. A correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por 

cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Anelita da Silva Vieira; b) benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 10/05/2018 (dia 

imediato ao da cessação do auxílio doença); e) renda mensal inicial – RMI: 

a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias. 3.9. P.R.I.C. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002053-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002053-86.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ANELITA DA SILVA VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. ANELITA DA SILVA VIEIRA, qualificado(a)

(s) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o 

restabelecimento do auxílio doença e sua conversão em aposentadoria 

por invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos legais para a 

obtenção do benefício. Pugna, ao final, pela concessão definitiva do 

benefício bem como pela condenação da autarquia requerida ao 
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pagamento de danos morais. Juntou documentos. O pedido de tutela 

antecipada restou deferido no id. 13449571. A parte autora apresentou 

embargos de declaração (id. 14183217) da decisão proferida, os quais 

foram rejeitados conforme se infere da decisão de id. 14578157. 

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação de id. 

14735548 e documentos, onde refutou os argumentos expostos na inicial, 

alegando que a parte autora não atende aos requisitos necessários à 

concessão de benefício previdenciário. Ao final, pugnou pela 

improcedência do pedido. A parte autora apresentou impugnação no id. 

15491318, onde rechaça os argumentos expendidos na peça 

contestatória, reiterando os pedidos contidos na petição exordial, 

pugnando pela sua procedência. O laudo da perícia médica realizada com 

a parte autora foi juntado nos id. 16672795/16672800/16672804, sendo 

que a parte demandante manifestou a concordância com o referido laudo 

(id. 17007433) e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou (id. 17131380). 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente restou suficientemente demonstrada por meio do extrato 

emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 13428855 p. 1), tendo a 

mesma inclusive comprovado o recebimento de auxílio-doença concedido 

através de requerimento administrativo no período de 23/01/2012 até 

09/05/2018. Além disso, tanto a condição de segurado(a) quanto o 

cumprimento do período de carência não foram questionados/impugnados 

pelo Instituto requerido em sua resposta, sendo, portanto, pontos 

incontroversos. Dessa forma, estando demonstrada a condição de 

segurado(a) e afastada a necessidade de carência, resta apenas avaliar 

a alegada incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a sua existência é 

posterior à filiação do(a) autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo 

anterior, se sobreveio em decorrência de agravamento da doença/lesão já 

existente. Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada 

sobre a perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos 

quesitos apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que 

a perícia seja refeita ou complementada. Oportuno destacar que o perito 

nomeado por este Juízo não está vinculado ao conteúdo de eventuais 

perícias realizadas anteriormente por outros profissionais da área da 

saúde, podendo atuar livremente no exercício do munus recebido e extrair 

as suas próprias conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. 

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

s e g u r a d o ( a ) .  O  l a u d o  d a  p e r í c i a  m é d i c a  ( i d . 

16672795/16672800/16672804), elaborado por profissional habilitado e 

nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de enfermidade 

incapacitante (Sequela de Acidente Vascular Encefálico R I10, I64), como 

também consignou que a requerente está incapacitada total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a 

possibilidade de reabilitação. Ainda, não houve comprovação pela parte 

requerida da suposta recuperação da capacidade laborativa da autora, 

ainda que minimamente, quando da cessação do auxílio doença, em 

09/05/2018. Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto 

ao conteúdo da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a 

formar a convicção do julgador. Dessa forma, considerando que o(a) 

autor(a) comprovou os requisitos necessários para a aposentadoria por 

invalidez, a implantação do benefício é medida que se impõe, fixando-se 

como termo inicial o dia seguinte a data da cessação do benefício 

(09/05/2018 – id. 13428855 p. 1), devendo serem descontados eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento do 

benefício. Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS 

COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. 

REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ADVOCATÍCIOS. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. 

POSSIBILIDADE. 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de 

quesitos complementares quando o julgador entende que a prova pericial 

não precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, realizado em 

regime de mutirão, encontra-se bem fundamentado, com resposta aos 

quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo sido 

demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. 

Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o direito de contraditar os 

critérios adotados pelo médico perito na elaboração de laudo oficial, no 

caso dos autos, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial, foi as 

partes foram intimadas e o INSS se manifestou nos autos (fls. 138 e 

164/165), com complementação do laudo pericial (fl. 159), incabível a 

alegação de nulidade da sentença. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo aposentadoria por invalidez (2003/2013), suspenso em 

razão de suposta recuperação da capacidade laborativa, após revisão 

administrativa. 6. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo 

médico pericial e não havendo nos autos elementos hábeis a 

desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as 

condições pessoais da parte autora decorrentes da moléstia a que está 

acometida, aliadas a outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio 

social em que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral 

que exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à 

atividade, permitem seguramente concluir pela sua incapacidade total e 

permanente para atividade laboral, não sendo razoável supor que uma 

pessoa nessas condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do benefício (art. 43 da 

Lei 8.213/91), conforme determinação da r. sentença. 9. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 

12. Presentes os requisitos exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 13. Apelação e remessa 

oficial, parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação e à remessa oficial. (ACORDAO 

00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O 

TRABALHO. ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo 

laudo pericial constata-se a incapacidade total e permanente da segurada, 

razão pela qual faz jus à aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o 

laudo médico conclui que o início da incapacidade se deu em 2001. 

Considerando que a segurada recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado 
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em 30/09/2005, quando já se encontrava incapacitada para o labor, 

mostra-se devida a aposentadoria a partir da referida data. (...)” (TRF 1ª 

Região - REO 0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 

29/05/2013). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato 

ao da cessação do auxílio doença (10/05/2018), descontando-se 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento ou restabelecimento do benefício. 3.2. A correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por 

cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Anelita da Silva Vieira; b) benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 10/05/2018 (dia 

imediato ao da cessação do auxílio doença); e) renda mensal inicial – RMI: 

a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias. 3.9. P.R.I.C. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003691-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILCO AMANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA QUE O SR. 

PERITO DESIGNOU NOVA DATA DE PERÍCIA MÉDICA, A QUAL FOI 

MARCADA PARA O DIA 10/07/2020 (QUARTA- FEIRA), A PARTIR DAS 

08:30 HORAS, POR ORDEM DE CHEGADA, À AV. MATO GROSSO 936-S 

ALVORADA DE LUCAS DO RIO VERDE- MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002063-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO FRAGA FERREIRA OAB - SP303017 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

TARCISIO PINTO FERREIRA OAB - MG20694 (ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

DAVIDSON MALACCO FERREIRA OAB - MG83110 (ADVOGADO(A))

PRISCILA DE ALMEIDA MEYER OAB - SP261134 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO OAB - RS43038 

(ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS DE ALMEIDA OAB - MG0108354S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

PROVIDENCIEM O RECOLHIMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. VALOR R$ 

30,00(TRINTA REAIS).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002021-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FRANQLIM PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002021-81.2018.8.11.0045 AUTOR(A): OLIVIO FRANQLIM PEREIRA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Diante dos embargos de declaração apresentados no Id. 30876225, 

intime-se o requerente, nos termos do disposto no art. 1.023, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

Após, à conclusão. Lucas do Rio Verde, 15 de abril de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000548-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000548-94.2017.8.11.0045 AUTOR(A): ACOLUCAS COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME REU: EDISON MENDES Vistos etc. Intime-se 

o exequente para que requeira o que for de seu interesse, ante a 

informação constante do Id. 31260467, no prazo de 10 (dez) dias. Após, à 

conclusão. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 15 de abril de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002275-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JESUS DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002275-54.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FERNANDO JESUS DE BARROS Vistos etc. 1. Cuida-se de 

pedido de desistência da ação. As partes transigiram extrajudicialmente, 
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não restando, dessa forma, interesse processual. 2. ASSIM, nos termos e 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a 

desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do 

artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais. 4. Autorizo a devolução de documentos 

mediante recibo nos autos, ficando cópias. 5. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 6. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002275-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JESUS DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002275-54.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FERNANDO JESUS DE BARROS Vistos etc. 1. Cuida-se de 

pedido de desistência da ação. As partes transigiram extrajudicialmente, 

não restando, dessa forma, interesse processual. 2. ASSIM, nos termos e 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a 

desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do 

artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais. 4. Autorizo a devolução de documentos 

mediante recibo nos autos, ficando cópias. 5. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 6. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002063-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO FRAGA FERREIRA OAB - SP303017 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

TARCISIO PINTO FERREIRA OAB - MG20694 (ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

DAVIDSON MALACCO FERREIRA OAB - MG83110 (ADVOGADO(A))

PRISCILA DE ALMEIDA MEYER OAB - SP261134 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO OAB - RS43038 

(ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS DE ALMEIDA OAB - MG0108354S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002063-04.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A. 

EXECUTADO: G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por Gerdau Aços Longos S.A em 

desfavor de G. Martinelli e Cia Ltda – ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Recebida a inicial, foi determinado a citação do executado (ID 

1937006), o qual apesar de devidamente citado, deixou transcorrer o 

prazo para pagamento voluntário da obrigação, conforme certificado nos 

autos (ID 8812687). O executado apresentou embargos à execução nos 

próprios autos e formulou proposta de acordo para quitação da dívida (ID 

9092341). A exequente manifestou pela rejeição da manifestação 

apresentada pelo executado por inadequação processual e requereu a 

penhora de créditos financeiros porventura existentes em nome do 

executado (ID 13414808). A exequente, em seguida, reiterou os pedidos 

formulados e requereu a retificação do cadastro da executada (ID 

21878900). É O RELATÓRIO. DECIDO. No caso em tela, constato que a 

executada manejou embargos à execução por via inadequada e 

extemporânea, conforme certificado nos autos (ID 8812687). Outrossim, é 

cediço que a exceção de pré-executividade é admitida nas discussões 

acerca de matéria de ordem pública ou de vício do título executivo que 

dispensem dilação probatória, hipóteses em que, antes de garantido o 

juízo, o executado pode demonstrar a inviabilidade do prosseguimento da 

demanda expropriativa se ausente uma das condições da ação. No caso 

em tela, entretanto, constato que o excipiente não apresentou qualquer 

matéria de ordem pública ou qualquer vício no título executivo, tendo 

apenas alegado suposta inexigibilidade do título executivo por ausência de 

prévia liquidez, contudo, não juntou quaisquer provas, o que se mostra 

completamente equivocado, uma vez que o exequente juntou o cálculo 

discriminado dos valores que pretende executar, razão pela qual indefiro o 

pleito formulado pelo executado e passo à análise do requerimento de 

penhora. No que tange à pretensão de penhora de valores porventura 

existentes em conta corrente do Executado, observo que se afigura 

plenamente cabível, diante do que dispõem atualmente os artigos 835, I, e 

854 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "Art. 835. A 

penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) Art. 

854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução." Consoante se verifica por meio dos dispositivos legais 

acima transcritos, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na 

ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

do devedor. Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, no 

valor de R$ 47.554,86 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e oitenta e seis centavos), depositados em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras em nome do Executado (CNPJ 

15.549.974/0001-04), por meio do sistema BACEN/JUD. Sendo confirmado 

o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do 

Executado, intime-o acerca do bloqueio de valores, nos termos do artigo 

854, § 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o decurso do prazo de 

05 (cinco) dias sem manifestação, oficie-se à conta Única do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitando a vinculação do 

valor penhorado para estes autos. Em caso de diligência negativa, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Proceda-se à retificação cadastral da executada nos 

autos, conforme requerido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde,15 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002524-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO & CORREA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 
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1002524-68.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CASTRO & CORREA LTDA - EPP Vistos etc. Intime-se o 

Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de incidência de multa e de honorários advocatícios, 

ambos na porcentagem de 10% (dez pontos percentuais). Efetuado o 

pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, CPC). Certificado o decurso do prazo de 

pagamento voluntário e de impugnação, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias e, em 

seguida, à conclusão. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 15 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NUNES OAB - MG123690 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA OAB - MG134881 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001728-82.2016.8.11.0045 EXEQUENTE:  SUPORTE FIDES 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. EXECUTADO: JOAO 

LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO, PRICILA BASSO Vistos 

etc. Trata-se de ação de execução proposta por Suporte Fides 

Securitizadora de Direitos Creditórios S.A em desfavor de João Luiz 

Basso, Rosangela Teresinha Basso e Priscila Basso, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narra, em síntese, que na data de 30.03.2016 os 

executados firmaram nota promissória reconhecendo dívida na quantia de 

R$ 7.737.000,00 (sete milhões e setecentos e trinta e sete mil reais), 

conforme juntado aos autos. Narra, ainda, que o prazo avençado venceu 

e que os executados não honraram com o adimplemento da dívida. Por fim, 

relata que exauriu o todos os meios para obtenção do adimplemento da 

obrigação, razão pela qual requer a execução da obrigação. Recebida a 

inicial e determinado a citação (ID 1621169), esta restou frutífera 

consoante ID 13723463. Em seguida, foi deferido o requerimento de 

penhora de bens imóveis indicados nos autos (ID 15398735) e juntado o 

laudo de avaliação (ID 17596862). Empós as partes compuseram acordo 

acerca do objeto da execução (ID 20349812). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Estando regulares o termo formulado (ID 18982700), HOMOLOGO a 

convenção realizada nestes autos para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Outrossim, SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo 

prazo estipulado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de 

Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento no arquivo provisório. A 

extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo ou antecipadamente, 

desde que requerido pelo exequente. Determino a exclusão de Priscila 

Basso do polo passivo, conforme avençado no acordo entabulado. 

Certificado o decurso do prazo avençado, intime-se o Exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 15 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001068-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (EMBARGANTE)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001068-49.2020.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Cabe referir, 

ainda, neste ponto, dado a extrema relevância/pertinência de suas 

observações, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero [“Código de Processo Civil Comentado”, 2.ª ed., atual. e 

ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 976], cujo 

magistério, acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, assinala: “2. Atribuição de Efeito Suspensivo. A concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do executado depende de requerimento 

do embargante, da presença dos requisitos da tutela antecipada — a 

relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o 

prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação — e da prévia segurança do juízo por 

penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1.º, CPC). Não é 

possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. A 

relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante. “3. Perigo Manifesto de Dano Grave 

de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos 

embargos do executado está condicionada à possibilidade de o 

prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de 

difícil ou incerta reparação ao executado. O perigo tem de ser manifesto 

— patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se 

caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se 

encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da 

execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria 

ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer 

execução a ultimação de seus atos expropriatórios. O perigo de manifesto 

dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação não deve, portanto, ser 

buscado a partir das consequências legais da execução forçada. Deve 

ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito a 

execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar 

manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação. O perigo de 

dano não está propriamente na alienação, mas na especial qualidade do 

bem suscetível de alienação. A alienação de bem de significativo valor 

sentimental, de bem que ocupa singular importância no mercado ou do qual 

depende o sustento do executado ou de sua família pode caracterizar 

perigo manifesto de dano irreparável ou de difícil reparação, legitimando 

assim a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado” — 

com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, denota-se, em um juízo de 

cogn i ção  não -exau r i en te ,  q u e  o  q u e s t i o n a m e n t o  d a 

legitimidade/regularidade do título executivo, não se fundamenta em 

teses/proposições sólidas e que evidenciam ‘primo icto oculi’, de plano, a 

possibilidade concreta de êxito da ação (‘fumus boni iuris’). É que não 

existem evidências concretas que demonstrem, com um grau mínimo de 

segurança, a caracterização de vício e/ou irregularidades no título 

executivo que fundamenta a demanda expropriatória. Não há, também, 

indícios mínimos que comprovem a possível inexistência da causa/origem 
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do débito. A verificação deste evento, efetivamente, reclama/exige debate 

aprofundado acerca de todo o conjunto de subsídios probatórios que 

circundam os fatos. Ademais, não se pode olvidar, ainda, que a mera 

discussão, no âmbito judicial, a respeito da existência e/ou da qualidade da 

relação jurídica de direito obrigacional, não constitui obstáculo 

intransponível para inclusão do nome do suposto devedor no cadastro de 

inadimplentes. O teor do verbete da Súmula n.º 380 do STJ traduz essa 

orientação, fundamentado em entendimento sucessivo e pacífico no 

âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

versando a respeito da temática/questão e registra, de maneira taxativa, 

que: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Por via de consequência, diante desta 

perspectiva: a) com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo 

Civil, Recebo os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito 

suspensivo. b) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Proceda-se à 

intimação da exequente, através do advogado constituído, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005103-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. O. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA OAB - 429.248.711-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. O. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO, REITERADA, da Parte Autora (Inventariante) para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias preste as primeiras declarações, conforme a 

determinação no ID 25118692(Intime-se a inventariante para que preste as 

primeiras declarações, dentro do prazo de 20 (vinte) dias).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006102-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DE MARCO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO ADOLFO BESS OAB - SC1810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCO JACO MULLER (REQUERIDO)

 

INTIMAR, a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

MANIFESTE-SE sobre a certidão do ID 28809463, indicando novo endereço 

do Requerido, bem como no mesmo prazo, reiterando a INTIMAÇÃO para 

que efetue o deposito da complementação da diligência do Oficial de 

Justiça cotado na referida certidão, devendo observar o procedimento já 

informado junto a intimação.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001459-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. (REQUERENTE)

JAIR MATEUS DOMINICKI RIBEIRO (REQUERENTE)

JAIRA APARECIDA DOMINICKI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (REQUERIDO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias IMPULSIONE 

o feito. (REITERAÇÃO)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES PARA CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA REDESIGNADA, 

CONFORME ID 31259056.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES PARA CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA REDESIGNADA, 

CONFORME ID 31259056.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE DO IDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000585-19.2020.8.11.0045. Considerando-se a edição da 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.º 313, de 19 de março de 

2020, que suspendeu os prazos processuais, no âmbito do Poder 

Judiciário Nacional, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19 (Novo 

Coronavírus), Redesigno a audiência precedentemente agendada para o 

dia 17 de junho de 2020, às 10h30min. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 15 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004729-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SAMUEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004729-70.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não restou demonstrado 

risco concreto de dano atual e iminente, condição necessária para a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que o requerimento 

administrativo de concessão do auxílio-doença foi realizado em 

09/06/2017 (evento n.º 24220797) e o acidente de trânsito ocorreu 

somente em 13/08/2019 (evento n.º 24220190). O longo período 
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transcorrido, desde o requerimento administrativo, aliado ao fato de que o 

autor apresenta somente limitação parcial da capacidade laborativa 

(evento n.º 30395964) e, ao mesmo tempo, continuou auferindo renda 

mensal, como empregado (evento nº 24220797), fez desaparecer o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela, sem 

oportunizar o contraditório. Portanto Indefiro o pedido de antecipação de 

tutela. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001158-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO CARLOS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001158-62.2017.8.11.0045. Considerando-se que a 

requerida, devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação à 

execução, com fundamento no conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia em 

dinheiro exigida no requerimento de cumprimento de sentença, mediante 

Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 

de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE FARIA BARCELLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003381-17.2019.8.11.0045. Primeiramente, importa 

registrar, por necessário, que em consulta ao Sistema PJE, observa-se 

que a contestação apresentada pela autarquia requerida, encartada no 

evento n.º 23793617, está visível para as partes e advogados 

cadastrados no processo. Não procede, portanto, a informação da parte 

autora de que não conseguiu visualizar nos autos a contestação. Não 

subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de 

Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, o seguinte fato: a) o fato de a requerente ser portador de 

deficiência, que a incapacite para o desempenho de atividade laboral; b) o 

fato de a autora ter experimentado danos morais. Consiste questão de 

direito relevante: o direito à percepção da aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença e a existência do dever de indenizar. Provas deferidas: 

considero, que a realização de exame médico-pericial revela-se como 

meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde da 

autora [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, Defiro a 

produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame 

médico. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, apresentar 

quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Quanto ao valor dos honorários periciais, em 

processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro 

do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, 

desde que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003457-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR EDUARDO VON SCHARTN MALAGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003457-75.2018.8.11.0045. Item 1 – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença promovida por Valdemar Eduardo 

Von Schartn Malage, Airton Cella e Jusilei Claudia Canosa contra Instituto 

Nacional do Seguro Social. Item 2 – Proceda-se à intimação da autarquia 

executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente 

impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]; e 2.1 – Havendo a 

apresentação de impugnação, proceda-se à intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Em seguida, venham 

os autos conclusos; ou 2.2 – Decorrido o prazo sem a apresentação de 

impugnação à execução, ou havendo a concordância da executada 

quanto ao cálculo de liquidação da dívida, com fundamento no conteúdo do 

art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO, desde já, que se 

providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento 

de cumprimento de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor. Item 

3 – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000332-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CAMPOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000332-65.2019.8.11.0045. Item 1 – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença. Item 2 – Proceda-se à intimação 

da autarquia executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresente impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]; e 2.1 – 

Havendo a apresentação de impugnação, proceda-se à intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Em seguida, 

venham os autos conclusos; ou 2.2 – Decorrido o prazo sem a 

apresentação de impugnação à execução, ou havendo a concordância da 

executada quanto ao cálculo de liquidação da dívida, com fundamento no 

conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO, 

desde já, que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida 

no requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor. Item 3 – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000547-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROQUE DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000547-41.2019.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da autarquia 

executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente 

impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TOMAS NISCHOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000037-96.2017.8.11.0045. Item 1 – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença promovida por Jorge Tomas 

Nischor e Sergio Luis Dalto de Morais. Item 2 – Proceda-se à intimação da 

autarquia executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresente impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]; e 2.1 – 

Havendo a apresentação de impugnação, proceda-se à intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Em seguida, 

venham os autos conclusos; ou 2.2 – Decorrido o prazo sem a 

apresentação de impugnação à execução, ou havendo a concordância da 

executada quanto ao cálculo de liquidação da dívida, com fundamento no 

conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO, 

desde já, que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida 

no requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor, referente ao valor dos honorários de sucumbência, e 

mediante Precatório, referente ao valor principal. Item 3 – Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARQUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000314-15.2017.8.11.0045. Item 1 – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença promovida por Alberto Marques de 

Sousa, Airton Cella e Jusilei Claudia Canosa contra Instituto Nacional do 

Seguro Social. Item 2 – Proceda-se à intimação da autarquia executada 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação 

[art. 535 do Código de Processo Civil]; e 2.1 – Havendo a apresentação de 

impugnação, proceda-se à intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Em seguida, venham os autos 

conclusos; ou 2.2 – Decorrido o prazo sem a apresentação de 

impugnação à execução, ou havendo a concordância da executada 

quanto ao cálculo de liquidação da dívida, com fundamento no conteúdo do 

art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO, desde já, que se 

providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento 

de cumprimento de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor. Item 

3 – Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a 

implantação da aposentadoria por invalidez ao autor Alberto Marques de 

Sousa, com DIP em 01/01/2020. Item 4 – Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000228-10.2018.8.11.0045. Item 1 – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença promovida por Tania Dias de 

Oliveira, Airton Cella e Jusilei Claudia Canosa contra Instituto Nacional do 

Seguro Social. Item 2 – Proceda-se à intimação da autarquia executada 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação 

[art. 535 do Código de Processo Civil]; e 2.1 – Havendo a apresentação de 

impugnação, proceda-se à intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Em seguida, venham os autos 

conclusos; ou 2.2 – Decorrido o prazo sem a apresentação de 

impugnação à execução, ou havendo a concordância da executada 

quanto ao cálculo de liquidação da dívida, com fundamento no conteúdo do 

art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO, desde já, que se 

providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento 

de cumprimento de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor. Item 

3 – Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a 

implantação da aposentadoria por invalidez à autora Tania Dias de Oliveira. 

Item 4 – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002647-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 259 de 730



LUCINETE DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002647-71.2016.8.11.0045. Item 1 – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença. Item 2 – Proceda-se à intimação 

da autarquia executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresente impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]; e 2.1 – 

Havendo a apresentação de impugnação, proceda-se à intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Em seguida, 

venham os autos conclusos; ou 2.2 – Decorrido o prazo sem a 

apresentação de impugnação à execução, ou havendo a concordância da 

executada quanto ao cálculo de liquidação da dívida, com fundamento no 

conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO, 

desde já, que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida 

no requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor. Item 3 – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004052-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004052-11.2017.8.11.0045. Trata-se de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença formulada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, incidentalmente a demanda executiva ajuizada por Neuza 

Silva de Oliveira, em que suscitou a ocorrência de excesso de execução. 

Intimada, a impugnada apresentou resposta, oportunidade em que 

manifestou concordância com relação a pretensão da executada. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Compulsando o processo, 

principalmente de acordo com o teor da manifestação, veiculada por parte 

da impugnada, denota-se que a exequente expressamente aderiu ao 

pedido vertido pela autarquia executada (evento nº 26427812). É, pois, o 

que basta. Acontece que, segundo a dogmática processual civil, na 

hipótese factual em que o requerido não se opõe à pretensão vertida pela 

parte adversa, admitindo como aceitável a possibilidade de submeter-se 

ao pedido formulado pelo autor, dá-se o reconhecimento jurídico do 

pedido, dinamizando, como consequência natural, à procedência do 

pedido e à extinção da relação jurídica de direito processual. Interpretação 

do conteúdo normativo do art. 487, inciso III, alínea ‘a’ do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

no pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidentalmente a demanda 

executiva ajuizada por Neuza Silva de Oliveira, para o fim de: a) 

Homologar o reconhecimento da procedência do pedido e Acolher, na sua 

feição, integral, os cálculos de liquidação da dívida apresentados por parte 

da autarquia executada; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso III, 

alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão judicial, com 

fundamento no conteúdo do art. 535 do Código de Processo Civil/2015, 

Determino que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida 

no requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004205-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON THADEU CORREA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004205-10.2018.8.11.0045. Requerente: Gleydson Thadeu Correa 

Ribeiro. Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz 

Prolator: Cristiano dos Santos Fialho. Data: 15 de abril de 2020. Gleydson 

Thadeu Correa Ribeiro, devidamente qualificado, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade 

na área urbana e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida 

na condição de contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que 

lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi 

relegado o exame do pedido liminar e determinada a realização de perícia 

médica. Realizada a perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na 

sequência foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação da 

autarquia requerida. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 

nos autos, na medida em que o pedido de concessão do benefício foi 

indeferido unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica 

realizada pelo INSS (evento nº 15754412 – pág. 1). Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a 
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avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que o autor é portador de moléstia que o torna incapaz, de 

forma total e permanente, para desenvolver trabalhos braçais. Com o 

intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, encartado nos eventos nº 

21028997 e 21029008, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: 

“b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia 

(com CID). R Discopatia lombar e duas hérnias de disco lombares com 

compressão dural e uma delas com compressão radicular. CID 10 M544, 

M25, M51, M19, M79, G580, Z54. (...). f) Doença/moléstia ou lesão torna 

o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a discopatia lombar e duas 

hérnias de disco lombares com compressão dural e uma delas com 

compressão radicular. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? R É permanente e total para trabalhos braçais. (...). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R Desde Agosto 

de 2018, por atestado de incapacidade. (...) l) Caso se conclua pela 

incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) 

está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a 

reabilitação? Qual atividade? R É total e permanente para trabalhos 

braçais. m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? R Não 

atualmente. (...). p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento 

necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de 

voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)? R Não haverá recuperação” (sic). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado 

a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se acha incapacitado 

de forma total e permanente para a atividade laboral que vinha exercendo 

de operador de produção, o que enseja a concessão do benefício de 

auxílio-doença pleiteado. Não há falar, neste momento, em aposentadoria 

por invalidez, pois a incapacidade do autor é somente para desenvolver 

trabalhos braçais, havendo possibilidade de reabilitação profissional, em 

atividades que não demandem esforço físico, como as de natureza 

burocrática, sendo que atualmente o autor conta com apenas 29 anos de 

idade. Vale lembrar, por oportuno, que incumbe ao INSS, nos termos do 

art. 62 da Lei nº 8.213/91, submeter o autor a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade compatível com a sua 

incapacidade. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Regionais Federais o seguinte aresto que versa acerca de questão que 

guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. PROVA. INCAPACIDADE PARCIAL 

PERMANENTE. REABILITAÇÃO. 1. São três os requisitos para a 

concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade: 1) a 

qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais, salvo nos casos excepcionados por lei; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. O segurado portador de 

enfermidade que o incapacita para o exercício de sua atividade laboral 

habitual tem direito à concessão do benefício de auxílio-doença. 3. Não 

sendo total a incapacidade da parte autora, mostra-se não só adequado 

como também necessário que se promova o processo de reabilitação 

profissional, conforme previsto no art. 62 da Lei 8.213/91, mantendo-se, 

enquanto isso, o benefício de auxílio-doença.” (TRF4, AC 

5007611-13.2018.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator 

Márcio Antônio Rocha, juntado aos autos em 25/06/2019) – com 

destaques não inseridos no texto original. Logo, comprovado através do 

laudo pericial padecer o autor de doença que a torna incapacitado para o 

exercício de suas funções habituais, considero que o requerente faz jus à 

concessão do benefício de auxílio-doença, desde a data do requerimento 

na via administrativa, em 14/08/2018 (evento nº 15754412 – pág. 1), pois o 

autor já estava incapacitado para o trabalho, conforme se extrai das 

respostas aos quesitos formulados. Em se tratando de benefício de 

natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, devendo 

ser mantido até a reabilitação do autor para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, caso considerado não-recuperável, até a conversão do 

benefício em aposentadoria por invalidez [cnf.: TRF 4ª Região: Reexame 

Necessário nº 5002168-74.2011.404.7009/PR. Relatora: Loraci Flores de 

Lima, Sexta Turma, julgado em 31/08/2011]. Cumpre lembrar, por sua vez, 

que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 

905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por 

Gleydson Thadeu Correa Ribeiro contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela 

de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento 

do benefício de auxílio-doença, para o requerente Gleydson Thadeu 

Correa Ribeiro, contado a partir da data do requerimento administrativo 

(14/08/2018), devendo incidir, sobre os valores das parcelas vencidas e 

não pagas administrativamente, juros de mora desde a citação ou desde 

quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde 

quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas as parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002368-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANE GUEDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002368-80.2019.8.11.0045. Requerente: Tayane Guedes Ribeiro. 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 15 de abril de 2020. Tayane Guedes 

Ribeiro, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desfruta da condição de segurada da 

previdência social e que, devido a gravidez, protocolizou requerimento, no 

âmbito administrativo, com o objetivo de obter a concessão do 

salário-maternidade e que a autarquia requerida negou o pedido. Explicitou 
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que a autarquia requerida não levou em consideração a regra vigente na 

época do requerimento administrativo. Postulou, ao final, pela procedência 

do pedido para o fim de ser-lhe concedido o salário-maternidade. Foi 

efetivada a citação da requerida. A autarquia requerida apresentou 

contestação, ocasião em que argumentou que a requerente não 

preencheu os requisitos exigidos pela legislação vigente à data do parto. 

Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a requerente, reprisando os argumentos 

desenvolvidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

veiculadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. A 

concessão do benefício previdenciário do salário-maternidade 

condiciona-se a comprovação do estado de gravidez e, ao mesmo tempo, 

da qualidade/condição de segurado da Previdência Social, durante 120 

(cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes 

do parto e a data de ocorrência do nascimento, independentemente de 

carência para as seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas e 

empregadas domésticas. Esta é a regra modelada no conteúdo normativo 

do art. 71 e art. 26, inciso VI, ambos da Lei n.º 8.213/1991. Importante 

registrar, por oportuno, que a concessão de benefício previdenciário deve 

ser regulada pela lei vigente ao tempo do fato que lhe determinou a 

incidência, momento em que se produziu o direito subjetivo à sua 

percepção. Isso significa dizer, portanto, que não há como dissociar a 

data do parto/nascimento do filho – evento que dá origem ao benefício – e 

a lei vigente ao tempo de sua ocorrência, com as prescrições quanto à 

condição de segurado e carência para efeito de concessão do benefício 

de salário-maternidade. É a aplicabilidade da regra vigente à época da 

ocorrência do fato (princípio do ‘tempus regit actum’). Nessa mesma linha 

de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Superiores os seguintes arestos que versam 

a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO 

COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. SÚMULA 279 DO STF. TEMPUS REGIT ACTUM. ADI 3.104. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI 3.104, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 

DJE 09.11.2007, decidiu que “em questões previdenciárias, aplicam-se as 

normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a 

inatividade”, não havendo falar-se, portanto, em violação ao princípio 

tempus regit actum. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com 

previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba 

honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC. 

(STF, RE 974195 AgR / PR Relator(a): Min. Edson Fachin, Órgão Julgador: 

Primeira Turma, Publicação 18-11-2016). “RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA 

REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E 

RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU 

SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO 

DA RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO 

ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. (...). 7. Aliada a 

esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso 

Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos 

para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do 

recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 

Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi 

(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 

760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; 

e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 

2.9.2002, p. 260. (...).” (STJ, REsp 1485417/MS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Primeira Seção, DJe 02/02/2018) – com destaques não inseridos 

no texto original. “EMBARGO DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. ART. 71, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI 8.213/91. REDAÇÃO DA LEI 8.861/94. DECADÊNCIA. 

PRAZO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. 1. A Lei 

8.861/94 fixou o prazo de 90 (noventa) dias, após o parto, para o 

requerimento do salário-maternidade pela segurada especial e empregada 

doméstica. 2. In casu, o nascimento dos filhos das seguradas ocorreram 

entre 28/12/1995 e 07/11/1997, durante a vigência da Lei 8.861/94, 

devendo-se, portanto, aplicar o prazo decadencial previsto no parágrafo 

único do art. 71 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 8.861/94, por 

força do princípio tempus regit actum. 3. Embargos de divergência 

providos.” (STJ, EREsp 957.389/CE, Rel. Ministra Alderita Ramos de 

Oliveira (Desembargadora Convocada Do Tj/Pe), Terceira Seção, DJe 

10/05/2013) — com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que a 

requerente comprovou a condição de segurada da Previdência Social, na 

condição de contribuinte facultativa, durante o período de tempo 

compreendido entre o mês 08/2018 e o mês 03/2019 (evento nº 21421588 

– págs. 1/4) e, também, o nascimento da filha Thauany Samílla Ribeiro 

Sales, consumado no dia 08 de fevereiro de 2019 (evento nº 20148357 – 

pág. 4). Estas circunstâncias, inclusive, despontaram como fatos 

incontroversos no processo [art. 341 do Código de Processo Civil/2015]. 

Portanto, diante dessa perspectiva, considerando que o parto/nascimento 

da filha ocorreu no dia 08 de fevereiro de 2019, durante a vigência da 

Medida Provisória n.º 871, de 18 de janeiro de 2019, que deu nova 

redação ao art. 27-A da Lei n.º 8.213/91, passando a exigir o período de 

10 (dez) contribuições mensais, para fins de concessão do benefício de 

salário-maternidade, conclui-se, por inferência racional, que a autora não 

cumpriu o período de carência exigido, o que leva à improcedência do 

pedido formulado na inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na peça inicial por Tayane Guedes Ribeiro contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, como consequência direta, 

Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à parte 

autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

[art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003609-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LUIZA BONDAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003609-94.2016.8.11.0045. Trata-se de Requerimento de 

Cumprimento de Sentença formulado por Fatima Luiza Bondan contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o contingente probatório produzido 

no processo, deduz-se que o executado realizou o pagamento integral da 

obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de 

prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código 

Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, como consequência 

direta, Julgo Extinto o processo, com julgamento do mérito, devido a 

consumação do pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I 

c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta 

decisão, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 
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Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000489-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000489-38.2019.8.11.0045. Trata-se de Ação 

Previdenciária ajuizada por Sandra Ramos dos Santos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS em que objetiva a conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Foi ordenada a emenda da 

petição inicial. A autora, devidamente intimada, não cumpriu com as 

exigências previstas na ordem judicial. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Como é cediço, devido à 

aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário [art. 5º, inciso 

XXXV da CRFB/88], inexiste a obrigatoriedade de promover-se o prévio 

exaurimento da instância administrativa para que a parte possa desfrutar 

do acesso à prestação jurisdicional. Todavia, a desnecessidade de 

condicionar-se o exercício do acesso à prestação jurisdicional ao prévio 

exaurimento da via administrativa, não descarta/rechaça a 

imprescindibilidade de a parte autora exteriorizar a caracterização de 

interesse de agir — que, como condição da ação, configura-se como a 

existência do critério necessidade-utilidade da pretensão e, portanto, parte 

da premissa da pré-existência de resistência e conflito de interesses no 

âmbito do direito material. Portanto, diante desta moldura, conclui-se, por 

força de proposição lógica, que não subsiste interesse de agir na 

pretensão de obtenção de benefício previdenciário quando inexistente 

prévio requerimento administrativo, visto que “o interesse processual do 

segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas 

hipóteses de a) recusa de recebimento do requerimento ou b) negativa de 

concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento 

do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica 

esposada” [cf.: STJ, REsp nº. 1.310.042/PR, 2ª Turma, Rel.: Min. Herman 

Benjamin, j. em 15/05/2012]. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, colho do repertório de jurisprudência do Augusto 

Supremo Tribunal Federal, o seguinte precedente, julgado em sede de 

recurso com repercussão geral: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir” (STF, RExtr n.º 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator: 

Ministro Roberto Barroso, julgado em 03/09/2014) — com destaques não 

inseridos no texto original. É de suma importância enfatizar, por oportuno, 

o conteúdo dos pontos 3 e 4 do referido julgado do STF. Ou seja, 

dispensa-se o requerimento administrativo: a) nas hipóteses em que o 

entendimento do órgão previdenciário sobre a questão de direito for 

reiteradamente e notoriamente contrário ao pretendido pelo segurado e b) 

se os pedidos de manutenção, restabelecimento e revisão de benefício 

previdenciário envolverem matéria exclusivamente de direito, pois, se a 

matéria for de fato, exigindo para seu deslinde de produção de prova, 

ficará condicionada ao requerimento junto à previdência. Isso significa 

dizer, portanto, que a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no 

julgado. Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, é possível divisar que a autora, devidamente intimado para o 

efeito de providenciar o protocolo do requerimento administrativo, 

quedou-se inerte (evento n.º 25090086). Portanto, diante deste cenário, 

considerando-se que a requerente, dentro do prazo assinalado, deixou de 

empreender esforços no sentido de dar vazão aos comandos da decisão 

judicial que deliberou pela emenda da inicial, entendo que extinção do feito, 

sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, 

EXTINGO O FEITO, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, 

inciso I c/c o art. 320 c/c o art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso I, 

todos do Código de Processo Civil/2015. Sem custas, dado a concessão 

do beneplácito da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado a 

presente decisão, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de abril de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001942-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RICARDO (REQUERIDO)

ITAMAR MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO o requerente, via de seus advogados, para fornecer o endereço 

dos requeridos Ricardo e Itamar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004071-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. BARBOSA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Processo aguardando 

vinculação do bloqueio/pagamento no SISCONDJ pelo Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJMT para posterior expedição de Alvará, conforme 

documentos em anexo. Em outro passo, INTIMO a parte exequente, por 

seus advogados e via DJE, a fim de que informe os dados bancários para 

a expedição do Alvará do valor a ser restituído ao executado, haja vista 

que não há tal informação no termo de acordo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004526-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUIMAR HENRIQUE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA LAUTERT SERRA OAB - MT28143/O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 15 de abril de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004122-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial e considerando que o alvará de levantamento já foi 

expedido, INTIMO a parte executada para efetuar o pagamento débito 

remanescente, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de multa de 10%. 

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a requerente, via de seu advogado, para manifestar-se quanto a 

resposta do Detran/BA, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO TRES PALMEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 15:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005984-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR ALBA PEREZ (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 15:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-96.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA TORQUETTI MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000748-96.2020.8.11.0045. AUTOR: ROSALINA TORQUETTI MORAES 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c pedido de Restituição de Indébito de Danos 

Morais proposta por ROSALINA TORQUETTI MORAES em face de BANCO 

BRADESCO, todos qualificados nos autos. Consta na inicial que a 

requerente é aposentada do INSS e, ao analisar a sua folha de 

pagamento, percebeu que estavam sendo efetuados descontos 

originados de tarifas bancárias. Afirma ainda que os descontos além de 

serem ilegais e abusivos estão causando uma diminuição significativa dos 

seus rendimentos. Por fim, requereu a concessão de tutela provisória de 

urgência consistente na suspensão dos descontos das tarifas mensais 

junto ao requerido. Com e exordial, juntou os documentos. É o relato. 

Decido. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 
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infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso dos autos, diante das alegações da parte autora e 

pelos documentos trazidos na inicial, em sede de cognição sumária, vejo 

que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência se fazem 

presentes. Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das 

alegações, considerando que a Requerente, segundo alega, não solicitou 

os serviços referentes a conta corrente, que gera cobranças de taxas, 

mas sim uma modalidade de conta com única finalidade de receber seu 

benefício previdenciário. Além disso, não há nenhum documento que 

demonstre o contrário, e tais descontos implicam em prejuízos financeiros, 

haja vista que os descontos da referida operação são descontadas de 

seu benefício previdenciário, de caráter eminentemente alimentar, o que 

revela a urgência da concessão do provimento judicial, razão pela qual, 

prudente, neste momento, a suspensão dos referidos descontos. Ressalto 

ainda, que a decisão não é satisfativa, vez que existindo provas em 

contrário pode ser modificada a qualquer momento. Diante do exposto, 

atendendo aos termos da petição inicial, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para 

determinar que a reclamada se abstenha de efetuar descontos na conta 

corrente da Requerente, referente aos serviços de “Tarifa Bancária”, 

imediatamente, a contar a partir da intimação da presente decisão. Defiro a 

inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada 

apresente, no prazo da contestação, provas quanto a fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005415-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON CALISTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 16:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (REQUERIDO)

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 22 DE JULHO DE 2020, ÀS 16:15H (MT), 

a ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003576-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte devedora, via de seu advogado, para que, no prazo 15 

dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e 

seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005315-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), ACERCA 

DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) RECLAMANTE(S) 

PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010174-57.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MASSAHIKO OKADA (EXECUTADO)

WILSON HARUHIKO OKADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA TEIXEIRA DE FREITAS OAB - SP160052 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O(S) EMBARGADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), ACERCA 

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADO PELO(S) 

EMBARGANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-20.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DO PRADO OKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ZAMBILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000572-20.2020.8.11.0045. REQUERENTE: SIDNEI DO PRADO OKA 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ZAMBILO Vistos. A fim de 

evitar confusão processual, o autor deverá promover outra ação para 

análise dos pedidos de Id. 30639539, uma vez que o processo já foi 

extinto. Assim, indefiro o pedido de conversão da ação. Remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003129-48.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDINEI DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que o Advogado 

do autor já se encontra devidamente regularizado na OAB, defiro a 

expedição de alvará. Após, arquive-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002501-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINO ARASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002501-25.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DELFINO ARASINI 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A LUCAS DO RIO VERDE, 15 de abril de 

2020. Juiz(a) de DireitoVistos. Intime-se o exequente a se manifestar 

quanto aos embargos à execução, no prazo de 10 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010715-22.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, expedi ofício por meio do sistema SerasaJud, 

conforme documento em anexo, para fins de inscrição do nome da parte 

devedora nos cadastros de inadimplentes. Nesse passo, INTIMO a parte 

exequente para dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Lucas 

do Rio Verde - MT, 15 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000012-78.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON DA ROSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de 

Declaração, intime-se a parte embargada para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a 

conclusão (para Embargos de Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004241-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004241-23.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: JOAO BATISTA BELARMINO DE 

SOUSA EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos. Intime-se o exequente a 

se manifestar quanto aos embargos à execução, no prazo de 10 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-61.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

da certidão do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004672-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004672-57.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: SILVIA MARIA RIBEIRO DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 

Intime-se o exequente a se manifestar quanto aos embargos à execução, 

no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002590-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. MARQUES PEREIRA E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.M.M.GAVIOLLI SILVA - ME (EXECUTADO)

SILVIA MARA MOREIRA GAVIOLLI SILVA (EXECUTADO)

 

Considerando que a carta precatória foi devolvida com a diligência 

infrutífera, INTIMO a parte exequente, para que informe o endereço 

atualizado da parte executada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALINA MARIA DE JESUS (AUTOR)

ERICA FERNANDA DE JESUS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT14498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR NUNES OAB - 019.898.871-04 (REPRESENTANTE)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006251-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 15H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 15H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002473-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA CUNHA BALDEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002473-91.2018.8.11.0045. EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXEQUENTE: LORENA CUNHA 

BALDEZ Vistos. Considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de 

preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos 
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artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de 

bloqueio do valor da dívida R$ 1.011,80 (mil e onze reais e oitenta 

centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada 

LORENA CUNHA BALDEZ - CPF: 719.807.762-53, através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000559-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BARETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000559-26.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ BARETTA 

EXECUTADO: PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANDRE LUIZ 

BARETTA em face de PESADÃO MECANICA E AUTOPEÇAS LTDA ME - 

CNPJ: 15.649.388/0001-23, ambos qualificados nos autos. Intimado para o 

cumprimento do julgado em Id. 16791754, o Executado manteve-se silente. 

Realizada a tentativa de penhora online em Id. 19541623, contudo não 

foram encontrados ativos financeiros suficientes. Passou-se, então, a 

tentativa de penhora via sistema RENAJUD, que restou inexitosa (Id. 

19541630). Efetivada consulta ao Sistema INFOJUD em Id. 22039055, não 

foram encontradas declarações de bens. Em manifestação de Id. 

27301105, a parte exequente requereu a desconsideração da 

personalidade jurídica, a fim de alcançar os bens do empresário da 

empresa executada, porquanto foram infrutíferas todas as tentativas de 

quitação da obrigação. É o relato. Decido. A teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica pressupõe prática de fraude dos sócios das 

sociedades de responsabilidade limitada em detrimento aos credores, 

mormente: abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato 

ilícito, ou, ainda, má administração que acarrete o encerramento das suas 

atividades. De sua parte, o Código de Defesa do Consumidor prescreve 

em seu artigo 28, §5º, que a personalidade jurídica também pode ser 

afastada para atingir os bens patrimoniais dos sócios, quando se tornar, 

de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores. Assim, tratando-se de relação de consumo, a 

personalidade da pessoa jurídica será desconsiderada sempre que for, de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores, não havendo necessidade de comprovação do desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial. No caso em testilha, em uma simples 

análise da sentença proferida nos autos, percebe-se que a demanda foi 

julgada com base no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é 

fato incontroverso que a relação jurídica que deu azo à condenação da 

devedora enquadra-se no conceito de relação de consumo. Na esteira 

desses fundamentos, o entrave causado à satisfação do credor é 

patente, já que não se localizou qualquer bem do executado, que é pessoa 

jurídica em plena existência no mundo jurídico, conforme informado pela 

Receita Federal (anexo). Lado outro, a fase de cumprimento de sentença 

se arrasta há mais de 15 meses, para que seja dada eficácia ao título 

judicial que condenou a parte executada em valor próximo a R$ 5.000,00, 

sem que a devedora ou seus sócios tenham realizado qualquer tipo de 

pagamento ou contribuído para a solução final da lide. Tampouco se 

vislumbra que a empresa devedora tenha capacidade de, sozinha, 

suportar o pagamento do débito. Cumpre ressaltar, ademais, que a 

instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica é 

dispensável nos Juizados Especiais, por força dos próprios princípios da 

simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, 

norteadores do sistema. Assim, é plenamente possível a desconsideração 

da personalidade jurídica das empresas, de ofício, sem a necessidade de 

incidente na forma dos art. 133 e seguintes do CPC, a fim de atingir o 

patrimônio de seus sócios, já que, após diversas diligências, verificou-se 

não haver bens de propriedade da devedora, para pagamento da dívida. 

Nesse sentido, já se decidiu: RECURSO INOMINADO interposto em face de 

decisão que julgou IMPROCEDENTE os embargos à execução interpostos 

pelo Recorrente. Requerimento para que seja determinada a instauração 

de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo-se 

o contraditório e a ampla defesa, nos moldes do previsto no CPC. SEM 

CONTRARRAZÕES O recurso não comporta provimento, devendo ser 

mantida a decisão guerreada por seus próprios fundamentos. A formação 

de incidente em apartado, para a desconsideração da personalidade 

jurídica no Juizado Especial é incompatível com o procedimento 

estabelecido pela Lei 9.099/95, que prima pela simplicidade, informalidade, 

celeridade e economia processual, como bem anotado pela nobre 

magistrada sentenciante Dra. Thais Migliorança Munhoz Clausen. Assim, o 

rito previsto no Código de Processo Civil para a desconsideração da 

personalidade jurídica, que não é absoluto, tanto que prevê exceção no 

§2º, do artigo 134, deve ser flexibilizado para se compatibilizar com os 

princípios da Lei 9.099/95, preservando a finalidade dos Juizados 

Especiais de proporcionar acesso à Justiça sem formalidades 

desnecessárias. [...]. Assim, não comporta acolhimento a insurgência. 

RECURSO IMPROVIDO Condenação da Recorrente ao pagamento de 

custas. Sem condenação em honorários, ante a não apresentação de 

contrarrazões” (0016574-28.2015.8.26.0114 - Recurso Inominado / 

Indenização por Dano Material Relator(a): Nelson Augusto Bernardes de 

Souza Comarca: Comarca nâo informada Órgão julgador: 5ª Turma Cível 

Data do julgamento: 24/11/2017 Data de publicação: 28/11/2017) (Grifo 

nosso). JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR 

SUSCITADA DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO 

INCIDENTE PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ERROR IN 

PROCEDENDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “1. Preliminar: O 

procedimento de desconsideração da personalidade no âmbito dos 

juizados especiais deve atender ao estabelecido no art. 2º da Lei 9.099/95 

no sentido de que o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Portanto, 

incabível a instauração de um incidente processual de desconsideração 

da personalidade jurídica nos termos da referida Lei. [...]” (Acórdão 

n.1024637, 20160020496023DVJ, Relator: JOÃO FISCHER 2ª TURMA 

RECURSAL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 

19/06/2017. Pág.: 398/416) (Grifo nosso). Por fim, quanto ao pedido liminar 

de arresto em face dos administradores da empresa executado, pontuo 
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que, inobstante se entenda que antes da adoção de qualquer ato 

constritivo de patrimônio se deva estabelecer o contraditório, no caso dos 

autos, a citação dos sócios antes do arresto dos bens poderia inviabilizar 

a execução, de modo que a tutela deverá ser deferida neste momento, 

como forma de garantir a execução que há muito se arrasta sem 

resultado. Assim, ante todo o exposto, DESCONSIDERO A 

PERSONALIDADE JURÍDICA do(a) executado(a) e determino a inclusão 

do(s) sócio(s), JULIANO DI DOMENICO, inscrito no CPF sob n.º 

965.899.571-34, e EVALDO DA ROSA VIDAL, inscrito no CPF sob o n.º 

559.291.331-15, no polo passivo da presente ação, devendo ser 

realizadas as anotações necessárias, inclusive junto ao sistema. Procedo 

ao arresto online, por meio do sistema BACENJUD (artigos 837 e 854, do 

CPC) na tentativa de localização de ativos financeiros em conta de 

titularidade dos sócios, observando-se, para tanto, o limite do valor do 

crédito exequendo atualizado, no valor de R$ 9.827,63 (nove mil 

oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) – Id. 

27301105. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do sistema do 

BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema RENAJUD 

com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para arresto. Havendo 

veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a 

constrição. Com a resposta dos comandos realizados pelos sistemas 

eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. Após, proceda-se 

a CITAÇÃO do(s) executado(s), para os termos da presente ação, 

conforme deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME, bem como a 

INTIMAÇÃO para pagamento do débito no valor, no prazo de quinze (15) 

dias, ou comprove a quitação do débito. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001593-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLI PHILIPPSEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA TOZI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001593-70.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: DANYELLI PHILIPPSEN 

EXECUTADO: GABRIELA TOZI - ME Vistos. Considerando que o dinheiro é 

o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do 

CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste 

instante, o comando de bloqueio do valor da dívida e R$ 14.565,26 

(quatorze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) 

em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada 

GABRIELA TOZI - ME - CNPJ: 15.073.095/0001-40, através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001854-93.2020.8.11.0045. REQUERENTE: MANOEL DIVINO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela 

provisória, objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é 

indevida. O artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme dicção do artigo 300 do CPC. No caso em tela, restam 

evidenciados os elementos da tutela de urgência legalmente previstos, 

pois a parte requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, 

mediante documentos que acompanham a petição inicial, especialmente 

pelo comprovante de negativação, bem como demonstrou o risco ao 

resultado útil do processo, pois todos sabem que são funestos os 

prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que restringem 

crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e gerando 

prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte autora o 

direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão judicial a 

respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Diante disto, reconheço 

a verossimilhança do alegado na possibilidade de ser reconhecida a 

inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de 

que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 
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direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida promova a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, 

referente ao débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta 

e oito), sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder 

por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte 

reclamante. Oficie-se ao SPC/SERASA para que adote as providências 

necessárias para o cumprimento desta decisão. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez 

que presentes os seus requisitos legais. A Secretaria do Juizado Especial 

deverá realizar o agendamento de audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ GELIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005050-76.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO LUIZ GELIO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, parte final, da Lei 

9.099/95. DECIDO. Preliminarmente, considerando que o instituto jurídico da 

impugnação ao cumprimento da sentença não se aplica ao rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do artigo 52, inciso 

IX, da Lei nº 9.099/95, CONVERTO, de ofício, a petição de impugnação ao 

cumprimento da sentença em EMBARGOS À EXECUÇÃO. Com efeito, tal 

medida mostra-se necessária diante dos princípios da simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, que orientam o rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 2º de aludida 

legislação, aliado aos princípios da instrumentalidade das formas e do 

aproveitamento dos atos processuais, dispostos nos artigos 277 e 283 do 

Código de Processo Civil. Ab initio, no que se refere à alegação da 

responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso nas demandas de 

saúde de média/alta complexidade, ressalto que tal matéria já foi 

exaustivamente decidida pela Turma Recursal e é desfavorável ao 

embargante, ao passo que, nesse ponto, descabe maiores digressões. 

Outro ponto de insurgência da embargante, a respeito do equivoco na 

forma de atualização monetária do valor do procedimento médico 

realizado, tenho que assiste razão o embargante. Isso porque, tendo em 

vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema 810 

possui repercussão geral, deve ser ela aplicada aos casos pendentes 

como o presente. Assim, considerando a decisão do Supremo Tribunal 

Federal quanto ao Tema 810, superada a questão acerca de qual o índice 

aplicável para atualização monetário do débito existente, visto que houve a 

definição de que se deve aplicar a todo o período o IPCA-E. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA 

PÚBLICA. VENCIMENTOS DE SERVIDORES. ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL. IPCA-E. RE 870.947 (TEMA 810). 1. Agravo de 

instrumento interposto contra decisão que determinou a atualização 

monetária do débito com base no IPCA-e, nos termos do Tema 810 do STF. 

2. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE nº 870.947 (Tema nº 810), as condenações de natureza 

não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo 

IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, 

porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é 

capaz de atualizar a variação de preços da economia. 3. In casu, 

inarredável concluir que o posicionamento adotado pelo decisum quanto à 

correção monetária encontra respaldo na tese firmada pela Corte Superior 

no RE n.º 870.947 (Tema nº 810) - pelo que não merece reforma. 4. 

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno 

p r e j u d i c a d o .  ( T J - D F  0 7 1 7 9 0 7 1 4 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0717907-14.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 19/02/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 04/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Assim, 

forçoso o reconhecimento da correção dos cálculos do terceiro 

interessado quanto a aplicação do IPCA-E na correção do débito. A outro 

tanto, o presente caso conta com a peculiaridade de se tratar de 

execução de demanda que versa sobre o direito à saúde, cujo 

cumprimento da ordem judicial se deu por meio de sequestro de valores, 

sendo que a presente execução persiste apenas no que diz respeito à 

realização de sequestro complementar para fazer frente aos custos do 

procedimento médico cobrados pelo Hospital de Medicina Especializada 

LTDA. Portanto, há de se perceber que o caso em discussão não se 

enquadra nos procedimentos previstos no art. 534 e seguintes do CPC, no 

que se refere ao regime constitucional dos precatórios, e muito menos à 

incidência da multa prevista no art. 523, §1º do CPC, por sinal, inaplicável 

em condenação contra a Fazenda Pública. Nesse passo, também deve ser 

afastado o pedido de fixação de honorários sucumbenciais formulado pelo 

Hospital de Medicina Especializada LTDA, porque a lógica do ônus de 

sucumbência não se subsume a este caso. Nestes termos, visando evitar 

nova discussão sobre o tema e, conforme cálculo de atualização 

elaborado pela assessoria do Juízo no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), o valor corrigido da 

condenação importa em R$ 29.054,36 (vinte e nove mil e cinquenta e 

quatro reais e trinta e seis centavos), com a aplicação do índice IPCA-E. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à 

execução para determinar a aplicação do índice IPCA-E na correção do 

débito e afastar a multa do art. 523, §1º do CPC e os honorários de 

sucumbência. Assim, PROCEDO bloqueio complementar no valor de R$ 

29.054,36 (vinte e nove mil e cinquenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos), ser feita nas contas do Estado de Mato Grosso, o que se dará 

através do Sistema BACENJUD. E, satisfeita a obrigação, EXTINGO o feito, 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, aplicado, por 

analogia, à hipótese. Após o trânsito em julgado desta, expeça-se alvará 

em favor do fornecedor, conforme indicado nos autos. Com o pagamento 

dos valores, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000230-09.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS 

REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória, sobretudo pela ausência de 

necessidade de oitiva das partes em audiência. Em se tratando de ação 
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cujo pedido é indenização por danos morais, não se exige o esgotamento 

da vida administrativa como requisito para a propositura de ação perante o 

Poder Judiciário. Além disso, é possível aferir que a requerida apresentou 

contestação de mérito demonstrando resistência ao pedido do reclamante. 

No caso dos autos, o autor alegou que não possui nenhuma relação 

jurídica com a reclamada que justifique a inclusão do seu nome no 

cadastro de inadimplentes tendo por objeto a cobrança de dívida no valor 

de R$ 3.628,19 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove 

centavos). A requerida, por sua vez, apresentou contestação genérica e 

não apresentou prova de que o autor efetivamente contratou serviços ou 

produtos da reclamada que justificasse a cobrança da dívida e o 

apontamento do nome do reclamante no serviço de proteção ao crédito. 

Além disso, não subsistem as alegações da requerida de que, assim como 

o autor, ela também tenha sido vítima de fraude. Com efeito, a 

responsabilidade da requerida é objetiva e, portanto, não se aplicam ao 

caso as excludentes do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do 

Consumidor, e do artigo 188, I, do Código Civil. Ainda que a cobrança 

indevida seja decorrente de fraude ou erro imputado a terceiro, a culpa da 

requerida resultou da falta de cuidado ao assumir a responsabilidade de 

cobrança do suposto crédito de terceiro, de modo que a anotação feita no 

nome da parte autora se deu em atitude abusiva e não em exercício 

regular de direito. Ante o exposto, inexigível o débito ora discutido, bem 

como indevida a inscrição do nome do autor junto ao órgão de proteção ao 

crédito, por ser inexigível a dívida objeto da lide. No tocante aos danos 

morais arguidos, a cobrança indevida, bem como os transtornos 

psicológicos gerados em razão da negativação de seu nome justificam os 

danos morais reclamados. No entanto, o valor pretendido na inicial, se 

mostra excessivo em face das circunstâncias apontadas e da orientação 

da jurisprudência. Assim, entendo razoável e proporcional a fixação dos 

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando, de outro lado, 

que a fixação em montante inferior ao pretendido pela parte, não implica 

sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ). III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por ANDRE DOS SANTOS em desfavor de NEXTEL 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade do 

débito de R$ 3.628,19 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove 

centavos), consubstanciada nos contratos n. 20120BE4114151, 

20120BE3229001, 20120BE4037841, 20120UI1134331, 20120BE2812071 

e 20120UI134581; (ii) TORNAR DEFINITIVA a tutela provisória de urgência 

concedida nos autos (Id. 28181432); e (iii) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m., a partir do evento danoso, na forma do art. 405 do C/C. 

Consequentemente, resolvo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e 

de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LUCIMAR FRITSCH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003559-63.2019.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIMAR FRITSCH DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que os elementos constantes dos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Consigne, ainda, que a parte 

requerida, por ser ente de direito público, não se submete aos efeitos 

materiais da revelia, dentre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

noticiados na inicial, em especial os direitos que lhe tocam são tidos por 

indisponíveis. Deveras, é pacífico o entendimento de que os efeitos 

materiais da revelia, dentre eles a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, não incidem em desfavor da fazenda pública, 

por força do artigo 345, II, CPC, razão pela qual não se aplicam ao caso os 

artigos 344 e 355, II, do CPC. Logo, afigura-se irrelevante ao julgamento da 

lide a ausência de contestação, à medida que disso não surte qualquer 

presunção em favor da parte autora, observando-se que o ponto central 

da discussão na presente ação toca a matéria unicamente de direito. No 

mérito, a controvérsia instaurada nos autos, em suma, envolve a 

possibilidade ou não de o adicional noturno e insalubridade incorporar-se 

ou não à base de cálculos da previdência do servidor público. Pois bem. O 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 593068 

com repercussão geral reconhecida, decidiu: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Assim, o 

STF já decidiu em outras ocasiões: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS 

HORAS E O TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Esta 

Corte fixou entendimento no sentido que somente as parcelas 

incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição 

previdenciária. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AI 727958 

AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 

16/12/2008, DJe- 26-02-2009). Não se pode olvidar que os descontos 

previdenciários devem guardar estrita relação com o valor do benefício 

que o contribuinte irá receber por ocasião da aposentadoria. Vale dizer: 

as verbas utilizadas na base de cálculo do valor mensal da contribuição 

previdenciária devem ser as mesmas utilizadas na base de cálculo do 

valor do benefício previdenciário a ser concedido ao servidor. Por essa 

razão, as verbas de caráter temporário e indenizatório devem realmente 

ser excluídas do referido cálculo. A Constituição Federal estabelece que 

os ganhos habituais do trabalhador, a qualquer título, serão incorporados 

para fim de contribuição previdenciária e consequente repercussão no 

benefício previdenciário, consoante art. 201, § 11, que assim dispõe: Art. 

201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (...) § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios, nos casos e forma da lei.” 

Sendo assim, se o servidor inativo não usufrui de verbas relativas ao 

terço constitucional de férias, não é razoável admitir que enquanto em 

atividade sofra os descontos previdenciários incidentes sobre as 

respectivas verbas, sob pena de ofensa a preceito constitucional. A 

exação de contribuição previdenciária que recai sobre terço constitucional 

de férias não repercute em benefício previdenciário algum. Logo, tendo a 

comprovação de que os descontos previdenciários na remuneração da 

parte autora recaíram também sobre o adicional noturno e insalubridade 

deverão ser restituídos, na forma simples, tendo em vista que não ficou 

configurado nos autos a má-fé da requerida na realização dos descontos. 

A correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA/IBGE, em 

virtude do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir 

do vencimento de cada prestação. Os juros de mora, por sua vez, são 

devidos a partir da citação, segundo os percentuais e índices aplicados à 

caderneta de poupança. Deve ser observada a regra instituída pelo art. 1º 

da Lei n. 12.703/12, na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/90, tudo nos exatos termos 

definidos nas teses firmadas no Tema 905, no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, e pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, Tema 810 (j. 20.09.2017). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de 

cobrança proposta por LUCIMAR FRITSCH DA SILVA em desfavor de 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para: (i) declarar a ilegalidade 

dos descontos previdenciários sobre o adicional noturno e insalubridade 

da remuneração da parte autora; (ii) tornar definitiva a tutela provisória 

concedida nos autos; e (iii) condenar a requerida ao ressarcimento dos 
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descontos previdenciários indevidos realizados no adicional noturno e 

insalubridade da servidora, cuja restituição deverá ocorrer na forma 

simples, sendo que o valor corrigido a ser restituído será objeto de 

apuração na fase de execução mediante a juntada de planilha de simples 

cálculos, observando, todavia, os parâmetros de correção monetária e 

juros de mora aqui fixados. A correção monetária deve ser calculada 

segundo o IPCA/IBGE, em virtude do posicionamento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, a partir do vencimento de cada prestação. Os juros de 

mora, por sua vez, são devidos a partir da citação, segundo os 

percentuais e índices aplicados à caderneta de poupança. Deve ser 

observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei n. 12.703/12, na forma do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n. 

11.960/90, tudo nos exatos termos definidos nas teses firmadas no Tema 

905, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e pelo Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 (j. 

20.09.2017). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo 

manifestação das partes, certifique-se e arquive-se mediante baixa e 

cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005179-13.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JAQUELINE CASTILHO NUNES 

SOARES REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Trata-se de ação de obrigação de fazer por 

meio da qual pretende a autora obrigar a requerida fornecer água na sua 

unidade residencial, que foi interrompido por ausência de pagamento de 

multas aplicadas pela Autarquia. A parte requerida foi regularmente citada 

e não apresentou contestação, impondo-se o decreto de revelia, que 

opera os efeitos previstos no artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Verifica-se que 

a autora não discute o débito, tampouco pleiteou sua inexigibilidade, mas 

apenas que fosse realizada a religação do serviço de água na sua 

residência que foi interrompido pela requerida em razão do inadimplemento 

da autora em relação as multas recebidas. Com efeito, é ilegal a 

suspensão do fornecimento de água, como forma de compelir o devedor 

ao pagamento de multa aplicada pela Concessionária do Serviço Público 

não adimplida pelo consumidor, por se tratar de serviço essencial à 

dignidade da pessoa humana. O corte no fornecimento de água em razão 

de inadimplemento só pode ser levado a efeito pelas concessionárias de 

serviço público responsáveis pelo fornecimento, conforme previsto no 

artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.987/95. Portanto, não sendo este o 

caso dos autos, a procedência do pedido é medida de rigor. III. Dispositivo. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de 

obrigação de fazer proposta por JAQUELINE CASTILHO NUNES SOARES 

em desfavor de SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, para 

tornar definitiva a tutela provisória de urgência concedida nos autos (Id. 

25200894), e julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de abril de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JUCINEI DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005291-79.2019.8.11.0045. INTERESSADO: MARLI SCHREIBER 

REQUERIDO: JUCINEI DE QUEIROZ, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II.Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, sobretudo, porque desnecessária a produção de outras 

provas para convencimento judicial sobre a questão (art. 355, inciso I, do 

CPC), já que as provas que constam dos autos são suficientes à 

formação do convencimento deste Juízo, sendo, portanto, impertinente e 

desnecessária a dilação probatória, inclusive a realização de prova oral. O 

requerido Jucinei de Queiroz foi regularmente citado, porém, deixou 

decorrer o prazo sem manifestação, razão pela qual decreto-lhe a revelia 

na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil e artigo 20 da Lei n. 

9.099/95. Entretanto, não incidem os efeitos materiais da revelia em razão 

do disposto no artigo 345 do Código de Processo Civil. As preliminares de 

ilegitimidade arguidas pelos requeridos, não merecem acolhimento. Isso 

porque o Departamento de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, é o 

órgão responsável pela promover a exclusão do nome da autora do 

cadastro de proprietário do veículo descrita na inicial, sendo somente o 

referido órgão é quem poder fazer tal procedimento. Além disso, é o órgão 

quem emite as cobranças dos encargos tais como multas, licenciamento e 

taxas sobre o bem, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação. Da mesma forma, o requerido Estado de Mato Grosso é 

parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se 

trata de imposto estadual cuja competência para a realização de cobrança 

é da Fazenda Pública Estadual que, aliás, é de sua competência a 

execução de dívida ativa em relação a esses débitos. Não se vislumbra 

ainda a inépcia da inicial como arguido em preliminar. Pois, a inicial contém 

pedido (objeto da demanda) que é juridicamente possível e lícito – a 

declaração de que a autora não é a proprietária da motocicleta descrita na 

inicial; presente também a causa de pedir, remota e próxima, a narrativa 

dos fatos geradores, limitando a atividade jurisdicional e apontando as 

consequências jurídicas. De outro lado, a inicial preenche todos os demais 

requisitos exigidos. Quanto a preliminar de ilegitimidade e interesse 

processual da Autarquia já foi objeto de análise, pois confunde-se com a 

preliminar de ilegitimidade afastada. No mérito, a autora alegou que era 

proprietária da motocicleta Honda CG 150 Sport, ano 2006/2007, cor cinza, 

placa KAE 5552, Renavam 909314101, mas no ano de 2017 vendeu a 

referida motocicleta ao requerido Jucinei de Queiroz. Porém, não fez a 

comunicação ao órgão de trânsito, bem como não fez contrato de venda, 

motivo pelo qual havia débitos sobre a motocicleta que continua em seu 

nome. Há de se ressaltar que, assim como o comprador não realizou a 

transferência do automóvel para o seu nome, a autora/vendedora também 

não fez a comunicação devida a respeito da alienação do bem ao órgão 

de trânsito, como exigido pela lei de trânsito vigente. Com efeito, a 

averiguação do novo proprietário ou responsável sobre o bem caberá aos 

requeridos por meio de fiscalização de trânsito e eventual apreensão do 

veículo por falta de pagamento, diante do bloqueio. Anote-se que a 

fiscalização de trânsito é dever da Administração, inclusive para garantia 

da segurança dos demais, não se tratando de transferência de novo 

ônus. Embora a propriedade da coisa móvel seja transferida pela tradição, 

o registro perante o órgão de trânsito é exigência legal, com reflexos 

jurídicos quanto à responsabilidade pelos débitos e tributos 

correspondentes. Quanto à responsabilização pelas multas e infrações, 

dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: Artigo 134 – No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 
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da comunicação. Sem destaque no original. Ressalte-se que o dispositivo 

em tela não estende indistintamente a pena a terceiro, pois esta, a teor do 

artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, recairá, a princípio, sobre o 

condutor do veículo. Nesse sentido, confira o trecho, abaixo transcrito, de 

acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso: 

“(...) A questão posta para análise diz respeito á possibilidade de 

imputar-se ao antigo proprietário de veículo automotor as infrações 

cometidas após ter sido feita a alienação do veículo, embora não 

oficializada a venda, por falta de registro perante o órgão competente ou, 

ao menos, a informação, ignorando o Detran, inteiramente, a mudança de 

propriedade”. Assim agindo, deixou o recorrido de atender ao disposto no 

art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo demais transcrevê-lo: 

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. O dispositivo transcrito tem 

ensejado interpretações as mais diversas, refletindo-se as discussões em 

indagações quanto à natureza jurídica da obrigação imputada. Há, 

inclusive, os mais extremados, para os quais é o artigo em análise 

inconstitucional, em razão de ofender o princípio da pessoalidade da pena. 

Afirmam, ainda, que o dispositivo também vulnera os princípios gerais que 

regem a responsabilidade civil, com a imputação da responsabilidade sem 

nexo de causalidade entre a conduta do antigo proprietário e a infração 

praticada pelo novo adquirente. Entretanto, a questão deve ser examinada 

em outra direção, porque pode a lei, e só ela, criar a responsabilidade 

solidária para alcançar pessoas que nada têm a ver, sob o prisma jurídico, 

com o causador do dano, como o fez em relação às infrações de trânsito, 

provendo o art. 257, caput, do CTB: Art. 257. As penalidades serão 

impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e 

deveres impostos a pessoas físicas e jurídicas expressamente 

mencionados neste Código. O proprietário somente é responsável pela 

infração cometida pelo condutor, embarcador e transportador, se o real 

infrator não for identificado. É que dispõe o § 7º: §7º Não sendo imediata a 

identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de 

prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em 

que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será 

considerado responsável pela infração. Verifica-se, pelo artigo transcrito 

que o proprietário não responde solidariamente, em caráter absoluto, pelas 

infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido mitigada a 

responsabilidade solidária. Somente quando não for identificado o infrator, 

é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações após a alienação 

do veículo, mesmo sem a sua participação. O que se faz responsável é, 

em verdade, a não comunicação da transferência ao Detran, assumindo a 

culpa, pela desídia do seu proceder. Assim, o art. 134 do CTB deve ser 

interpretado como norma de imposição de solidariedade limitada, ou seja, 

só há responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser 

identificado o novo adquirente, o real infrator. Essa interpretação vem em 

benefício do antigo proprietário, de tal forma que, uma vez comunicado o 

órgão de trânsito a transferência da propriedade, fica a Administração 

compelida a fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de 

intimar o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de providenciar a 

transferência de registro, na forma do art. 123, § 1º, do mesmo Código. 

Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse obrigada a 

realizar a anotação, estaria o antigo proprietário sem mecanismo para se 

livrar da responsabilidade em relação ao bem que não mais lhe pertence. 

Para a Administração, enquanto não houver a comunicação prevista no 

art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado de registro, a 

titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo. Desse 

modo, qualquer infração deverá ser comunicada ao proprietário que 

consta na sua base de dados. Verifique-se, por tudo que foi dito, que a 

comunicação não é ato constitutivo da transferência da propriedade, 

serve apenas para declarar que houve alienação. Portanto, a expressão 

“sob pena de ter que se responsabilizar” (art. 134) só existe “até a data 

da comunicação” (REsp 656896/RS, rel. Min. ELIANA CALMON, dj. 

6.12.2005)”. No caso, pelo que se depreende da inicial, a autora alienou 

seu veículo a terceiro e não fez a devida comunicação ao órgão de 

trânsito, informando apenas o nome de quem comprou. Assim, a 

consequência dessa omissão da autora em relação à comunicação ao 

órgão de trânsito, é a sua responsabilidade sobre os débitos vencidos 

incidentes sobre o veículo já que deixou de realizar a comunicação devida, 

devidos anteriores à citação. À falta dessa comunicação, configura-se a 

responsabilidade solidária do anterior proprietário do veículo, situação 

autorizada pelo Código Tributário Nacional, artigo 124, inciso II (“São 

solidariamente obrigados: II – as pessoas expressamente designadas por 

lei”). Nesse contexto, conclui-se que a Fazenda Pública agiu corretamente, 

pois nada poderia efetuar a transferência ou bloqueio do CRV sem a 

comunicação, seja da vendedora ou do comprador, sobre a modificação 

do proprietário do bem. Por outro lado, o não acolhimento da pretensão da 

autora implicará “condená-lo” a seguir como proprietário do veículo 

eternamente e, por conseguinte, a continuar arcando com todos os 

débitos dele oriundos, como IPVA, licenciamento, multas e etc., o que é 

inadmissível. Dessa feita, a despeito da inexistência de qualquer 

ilegalidade por parte dos requeridos, impõe-se o acolhimento do pedido da 

autora, no que concerne à declaração de inexistência de relação jurídica 

quanto a motocicleta descrita na inicial, de forma parcial. Anote-se que 

esta declaração surtirá efeitos apenas a partir da citação, data em que a 

Administração Pública teve conhecimento acerca da alienação do veículo, 

remanescente, pois, a responsabilidade da parte autora com relação aos 

débitos anteriores, sejam eles tributários (IPVA) ou não (multas, DPVAT, e 

outros), bem assim quanto aos eventuais pontos na carteira. A autora 

caberá a via de regresso na esfera cível contra o eventual adquirente do 

veículo ou seus herdeiros, se for o caso, a seu critério e escolha. Como 

dito de início, a averiguação do novo proprietário ou responsável sobre o 

bem caberá à Administração por meio de fiscalização de trânsito e 

eventual apreensão do bem por falta de documentação, diante do 

bloqueio/irregularidades. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na ação declaratória 

proposta por MARLI SCHEIBER MENTZ em desfavor de DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO e JUCINEI DE QUEIROZ, para declarar a inexistência de 

relação jurídica (a partir da citação) da autora em relação motocicleta 

Honda CG 150 Sport, ano 2006/2007, cor cinza, placa KAE 5552, 

Renavam 909314101, não respondendo por qualquer débitos que recaiam 

sobre o bem a partir da citação dos requeridos nesta ação, 

remanescendo, pois, a responsabilidade da parte autora com relação aos 

débitos anteriores a citação, por ausência de comunicação ao órgão de 

Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, sejam eles tributários (IPVA) ou não 

(multas, DPVAT, licenciamento e outros), bem assim quanto a eventuais 

pontos na carteira. Após a referida data, os débitos devem ser 

direcionados a Jucinei de Queiroz, quem adquiriu a motocicleta da autora. 

Consequentemente, resolvo o mérito da causa com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004110-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVSON ANTONIO PREUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA MOURA DA SILVA OAB - MT0018931A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004110-48.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CLEVSON ANTONIO PREUSS 

REQUERIDO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, 

requerendo que seja sanada a contradição uma vez que não foram 

intimados para audiência de instrução e julgamento. Os embargos são 

tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo legal, portanto 
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recebo-os. É o necessário. DECIDO. Conforme entendimento já pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos 

Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua 

premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada. 

Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 

03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS 

EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. 

INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA 

PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA 

FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

(...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos 

declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, 

quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o 

acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ EDcl no MS 18.457/DF, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/06/2016, DJe 30/06/2016). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. 

POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO 

STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO 

IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA 

DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos 

do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, 

admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos 

aclaratórios para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado 

tenha se embasado. (...) (STJ EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/10/2015, DJe 21/10/2015) Impõe consignar, que entende-se por 

premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em 

um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente 

perceptível da simples análise dos autos. In casu, verifica-se que 

efetivamente foi utilizada premissa fática equivocada, pois na decisão 

embargada considerou-se que o requerido havia sido intimado para 

audiência de instrução e julgamento e não compareceu, fato este não 

constatado no momento da prolação da sentença. Vejamos: as partes 

foram intimadas para audiência no dia 14/08/2017, a qual, entretanto, foi 

redesignada para o dia 21/08/2017, às 10h (id.9397933). Dessa nova data 

não houve intimação das partes, conforme pode se ver na aba 

“expedientes”. Pelo exposto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de 

Declaração e, consequentemente, declaro nulos todos os atos 

subsequentes à designação de audiência de instrução e julgamento. 

Designe-se nova audiência de instrução e julgamento, conforme 

disponibilidade de pauta do Juízes Leigos. Na oportunidade, que serão 

ouvidas as testemunhas, bem como, se houver necessidade será 

realizado depoimento pessoal. Com a data intimem-se as partes que 

deverão comparecer na data e hora marcadas, oportunidade que serão 

ouvidas três testemunhas, que devem comparecer independente de 

intimação, (artigo 34, da Lei do Juizados). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003254-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA DOS SANTOS TEIXEIRA SCHWINN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BONETTI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003254-79.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDREYA DOS SANTOS 

TEIXEIRA SCHWINN EXECUTADO: PAULO BONETTI DO NASCIMENTO 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver contradição no julgado no que 

se refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Esclareço que não há como verificar que a conta em que foram 

bloqueados os ativos financeiros é a mesma conta que o exequente 

apresenta como sendo a conta que consta na cópia do cartão, porque no 

extrato do BACEN não consta o número de conta ou agência em que foi 

realizado o bloqueio. Ademais, é comum uma mesma pessoa possuir conta 

corrente e poupança, em uma mesma instituição bancária ou, ainda, pode 

tratar-se de conta poupança com mais de um titular. Caso queria 

comprovar a condição de impenhorabilidade da conta bancária, deverá o 

executado trazer aos autos cópia do extrato bancário que conste o valor 

bloqueado, bem como que a conta trata-se da modalidade poupança, de 

titularidade única do executado.. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011486-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011486-97.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

parte Embargante informa haver contradição no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 
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obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICEMARA BACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002117-62.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CLEICEMARA BACK 

REQUERIDO: APPLE Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver contradição no 

julgado no que se refere à análise das provas. Compulsando os autos, 

não vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada 

pela parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Certifique-se a 

tempestividade do recurso. Se tempestivo, RECEBO o recurso inominado, 

com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se 

entender necessário (art. 42, §2º, Lei 9.099/95), ou caso já tenha sido 

intimado, certifique-se o decurso de prazo. Apresentada as contrarrazões 

ou certificado o decurso, remeta-se o processo às Turmas Recursais, 

para fins de exame da matéria. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001697-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILSON CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001697-23.2020.8.11.0045. REQUERENTE: 

JOSENILSON CARDOSO DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Verifica-se dos autos, que o 

Requerente não apresentou documento que comprova o recebimento do 

beneficio de pensao por morte, bem como co omunicado do INSS, 

informando sobre a cessação do beneficio. Intime-se, para que junte os 

referidos documentos, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de abril de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003487-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GELIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003487-81.2016.8.11.0045 VISTOS. Pois bem, 

considerando que a parte autora requereu em sua impugnação o 

julgamento antecipado da lide, intime-se a cooperativa requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dizer se pretende a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, a sua pertinência e objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos para sentença. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de abril de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003487-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GELIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003487-81.2016.8.11.0045 AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REQUERENTE: JULIANO GELIO 

REQUERIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO/MT – SICREDI OURE 

VERDE MT VISTO. Em razão ao retorno do AR, com a informação 

“mudou-se” (ID n.º 6655951), e tendo em vista que a audiência de 

conciliação/mediação restou infrutífera (ID n.º 6649932 – p. 01/02). 

Redesigno audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para o dia 15 de 

fevereiro de 2018, às 15h00min. Proceda a escrivania o agendamento da 

audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se o requerido para 

comparecer à audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data designada, no endereço declinado no Id 6749513 (retro). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se 

tratar de parte representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que as 

partes deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de outubro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUSA (AUTOR(A))

INACIA EVANGELISTA LEAL SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002870-53.2018.8.11.0045 VISTOS. Considerando que a 

parte autora em sua impugnação, requereu o julgamento antecipado, 

intime-se a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca das provas que pretende produzir, indicando, sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in 

albis, certifique-se, após, conclusos para sentença. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de abril de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001620-14.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEDAIANA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001620-14.2020.8.11.0045. AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com TUTELA DE URGÊNCIA 

REQUERENTE: LEDAIANA SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Verifica-se dos autos, que a Requerente não 

apresentou o prévio requerimento administrativo junto à Autarquia 

Requerida, eis que o documento de Id. 30721561, indica a concessão de 

auxílio doença, até o dia 30.04.2020. Isso posto, e visando evitar possíveis 

alegações de nulidade, determino: I - Intime-se a parte autora, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando nos autos a 

decisão da Autarquia Previdenciária indeferindo o pedido de 

restabelecimento do benefício pleiteado, na via administrativa; II – 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

abril de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002341-97.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINO MASSAYUKI ITO OAB - PR18595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER CLEITON CHIODELLI (REU)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001182-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE AGNES FORNECK SCHMITZ (EXECUTADO)

VALESCA CELITA FORNECK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004776-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADSON ALBINO DE ALMEIDA SANTOS OAB - PR61196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI APARECIDO LOBATO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 150,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. Para 

devolução dos autos a origem.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003045-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEUCIR MASCARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Narciso Guntzel (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça. No prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002809-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE DINON & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOANTONIO FRANZEN OAB - RS40432 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR JOSE GAMBIN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001656-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001656-56.2020.8.11.0045 AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com TUTELA DE URGÊNCIA 

REQUERENTE: LEANDRA DE LARA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por LEANDRA DE LARA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela 

requerendo a imediata concessão do benefício previdenciário. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, 

analisando os documentos juntados verifico ser inviável o pedido de 

antecipação de tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial 

depende de averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca, 

que, neste momento, a Autora se encontra incapacitada para o exercício 

das atividades habituais, necessitando, portanto, de dilação probatória 

aprofundada. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Assim, postergo a apreciação do 

pedido de antecipação de tutela, para após a produção antecipada de 

pericia médica, que desde já determino. Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia 

médica. INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a 

Demanda Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 

533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova 

da implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à 

luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao 

valor dos honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014). Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único 

profissional cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem 

como o posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em 

relação à questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento 

dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001630-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA MUELLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001630-58.2020.8.11.0045 AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: 

SIMONE MARIA MUELLER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, proposta por 

SIMONE MARIA MUELLER em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido 

de compelir o requerido reestabelecer o benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. 

Decido. De acordo com sistemática do novo Código de Processo Civil, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). 

A tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso 

porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a autora demonstrou 

sua condição de segurada, uma vez que o INSS já concedeu o benefício 

no período de auxilio doença de 05/11/2003 a 31/12/2005, convertida em 

apsentadoria por invalidez, n. 1414429808, pelo período de 01/01/2006 a 

31/07/2018, como “segurada especial”, conforme consta no Id. 30670946. 

No tocante ao requisito da incapacidade laboral, a requerente junta 
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atestados, laudos e exames médicos, qual indica que a requerente é 

portadora da patologia CID F20.10 (esquizofrenia refratária), que causa 

limitação funcional e incapacitante (Id. 30670948 – p. 01). Impende 

registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. Posto 

isso, não estando presentes os dois requisitos do art. 300, do novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência para 

determinar ao instituto-requerido o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença a autora SIMONE MARIA MUELLER o que deve ser feito no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, 

CPC), mantendo o benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 

Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da perícia 

médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte autora 

apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 

(trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para que se 

necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede 

de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o 

INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, 

Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, 

Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação 

do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, 

RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento 

dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001044-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ORUOSKI (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001044-89.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

JOSEMAR SANTIAGO REU: EDSON ORUOSKI VISTOS. Recebo a emenda 

à inicial de ID n.º 14876148 e documentos a ela anexos. Manifeste-se a 

parte autora acerca da devolução da carta precatória citatória (ID n.º 

24288365), requerendo o que entender de direito para prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 14 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002864-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002864-46.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA REQUERIDO: LTD 

SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME VISTOS. Diante da suspensão 

de audiências, em razão das medidas temporárias adotadas para a 

prevenção ao contágio do COVID-19 (novo corona vírus), deixo de 

designar audiência de conciliação, sem prejuízo da realização do ato 

conciliatório em momento oportuno. Cite-se a parte requerida conforme 

requerido no item "A" do petitório de ID n.º 15515180. Consigne-se que 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Restando infrutífera a 

diligência, torne-me conclusos para requisição de informações acerca do 

endereço atualizado da requerida, junto aos sistemas informatizados. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002191-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MAZUTTI MARQUES MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002191-19.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

SALETE MAZUTTI MARQUES MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. Pois bem. Diante da informação 

cessação do benefício da autora (ID n.º 28912979 e 28912980), bem 

como considerando o laudo pericial acostado aos autos (ID n.º 25051135), 

dando conta da incapacidade total e permanente da autora, determino o 

restabelecimento do benefício previdenciário concedido liminarmente à 

requerente, devendo este permanecer ativo pelo prazo de 300 (trezentos) 

dias, período necessário até a prolação de sentença nos autos, haja vista 

o grande fluxo de demandas previdenciárias neste Juízo. Intime-se o INSS 

para que cumpra o determinado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Igualmente, oficie-se à EADJ e/ou APSADJ. No mais, anote-se a renúncia 

da advogada JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES, conforme 

requerido no ID n.º 28506766. Ultimadas as providências acima, torne-me 

conclusos para sentença. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de abril 
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de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002223-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002223-92.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS, ETC. 

Cuidam os autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO ajuizada por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO em face de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. 

Narra à autora que teve contra si três reclamações propostas perante o 

PROCON Municipal de Lucas do Rio Verde, quais sejam: 1) Processo 

administrativo nº 0111-002.851-9, ajuizado por Srª. Katiuscia Nascimento 

Rego Almeida, onde alega ter firmado contrato de empréstimo consignado 

com a Autora, sob o n.º 102266987, tendo solicitado o envio do saldo 

devedor e boleto, para liquidação antecipada do contrato de empréstimo 

consignado entre as partes, procedimento que resultou em imposição de 

900 UPF-MT de multa ou R$ 44.656,72 (quarenta e quatro mil, seiscentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), por ter a autora 

incorrido em revelia em não comparecer à audiência de conciliação ou 

apresentado resposta quando intimada. Neste caso, a autora alega, que 

uma vez intimada apresentou os documentos requeridos, inclusive o 

boleto solicitado para liquidação da dívida, e que devido ao envio dos 

documentos não compareceu em audiência de conciliação, sendo 

incabível a multa aplicada. 2) Processo administrativo nº 0111-003.267-7, 

proposto pelo Sr. Olessandro Braga Luiz, onde ele diz ter efetuado o 

pagamento da parcela de n° 44 em duplicidade, referente ao contrato de 

financiamento n° 650143758 e que, por conta, de não ter sido atendido 

pela empresa, procedeu com a reclamação no Procon para requerer que a 

Autora realizasse a quitação da parcela 43. Que a reclamação resultou em 

imposição 200 UPF–MT de multa, quantia de R$ 22.716,00 (vinte e dois mil, 

setecentos e dezesseis reais), diante da alegada prática de ato 

infracional. Nesta situação, a autora sustenta que não se negou proceder 

a baixa da parcela de n. 43, apenas requereu a juntada de comprovante 

legível, mas não foi atendida. 3) Processo administrativo nº 

0113.001.955-3, interposto por Sr. José de Araújo Xavier contra a autora, 

para reconhecimento do pagamento da parcela 24, realizado em 

02/05/2013, bem como da parcela 23, realizado em 14/05/2013, do 

contrato de financiamento n. 650145266, no valor de R$ 465,33, cada 

uma, procedimento que resultou em imposição de 200 UPF–MT de multa, no 

valor de R$ 22.716,00 (vinte e dois mil, setecentos e dezesseis reais), 

diante da alegada prática de ato infracional da autora. Em tal caso, a 

autora sustenta que não se negou a proceder a baixa da parcela pleiteada 

pelo consumidor, apenas requereu a dilação de prazo para a análise do 

pedido pelo seu departamento interno. Segundo, porque a Autora cumpriu 

com seu dever, não se abstendo de prestar todas as informações que 

estavam ao seu alcance, não incorrendo em falha na prestação de 

serviço. Discorre que nos referidos processos administrativos decidiu-se 

pela aplicação de multas ilegais e descabidas, por ter atendido, em todos, 

os pedidos das partes. Que as decisões contêm vícios na sua essência, 

ante a não observância dos princípios constitucionais da motivação dos 

atos administrativos, da razoabilidade e proporcionalidade, assim ausente 

violação as normas consumeristas, sendo desproporcional o valor da 

multa aplicada. Postulou em sede de liminar imediatamente suspensão da 

exigibilidade dos débitos decorrentes dos procedimentos administrativos 

objetos dessa demanda, enquanto perdurar a discussão acerca da sua 

legalidade; e no mérito requer a procedência dos pedidos formulados na 

presente demanda, anulando-se os autos de infração e as multas 

aplicadas nos Processos Administrativos de n° 0111.002.851-9, 

0113.001.955-3 e 0111.003.267-7, extinguindo-se os créditos decorrentes 

das multas impostas ou subsidiariamente a redução dos seus valores. 

Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, o pedido liminar foi 

indeferido, conforme se vê do Id. 8777395. O requerido apresentou 

recurso de agravo de instrumento (Id 9272943). A conciliação restou-se 

inexitosa (10084875). Devidamente citado o réu ofertou contestação no Id 

10118256, aduzindo que os procedimentos administrativos instaurados em 

desfavor da autora não padecem de quaisquer vícios que ensejem 

nulidades, menos ainda a anulabilidade das multas aplicadas, ressaltando, 

no entanto, que o mérito administrativo não pode ser reanalisado, sob 

pena de afronta ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. Diz 

também, que as multas foram aplicadas observando a gravidade da 

infração, extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica 

do infrator, restando razoável e proporcional o valor das penalidades, 

devendo ser mantidas em seus exatos termos, assim requer a 

improcedência da ação. A impugnação foi apresentada no Id. 16436851, 

rebatendo as alegações meritórias descritas na resposta. Os autos 

vieram-me conclusos para decisão. Relatados. Fundamento. Decido. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA entre as partes acima identificadas. 

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

NCPC, ante a desnecessidade de produção de outras provas. Pretende o 

demandante, em síntese, ver declarada por sentença a nulidade das 

multas aplicadas pelo Procon, processos de números 0111.002.851-9, 

0113.001.955-3 e 0111.003.267-7, já que o fornecedor adotou todas as 

providências necessárias para satisfação dos pedidos dos consumidores 

ou, em pedido subsidiário a redução do valor das multas impostas. O 

requerido, por sua vez, sustenta a regularidade dos procedimentos 

instaurados, devendo subsistir as multas aplicadas. Não havendo 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito, referente aos 

aludidos processos. No Processo administrativo nº 0111-002.851-9, a 

consumidora Srª. Katiuscia Nascimento Rego Almeida, alega ter firmado 

contrato de empréstimo consignado com a Autora, sob os no 102266987, 

pretendendo a liquidação antecipada, que solicitou por várias vezes o 

envio do saldo devedor e boleto, contudo não foi atendida a contento pela 

autora, fato que desencadeou o termo de reclamação, instaurado na data 

de 14.07.2011 (Id. 8176467). Compulsando a cópia dos autos, verifica-se 

que uma vez notificada a requerida apresentou o demonstrativo dos 

valores para liquidação das parcelas de n.°s 28 a 48 (Id 8176467 – p.12), 

mas deixou de entregar boleto para quitação da dívida e ainda deixou de 

comparecer a audiência de conciliação agendada, termo constante do Id. 

8176469 – p. 03, tendo o referido órgão concedido o prazo de 10(dez) 

dias, para apresentação de sua defesa e, embora devidamente notificada 

(Id. 8176469 – p. 06), não verifiquei nos autos a apresentação de defesa 

pela requerente. Sobreveio então decisão administrativa proferida na data 

de 03.08.2012, condenando a autora ao pagamento de multa no valor de 

600 UPF-MT, conforme Id. 8176469 – p. 06/12, em razão da autora não ter 

fornecido a contento documento que possibilitasse o pagamento dos 

valores devidos, para liquidação antecipada do empréstimo consignado, 

violando as normas de defesa do consumidor, em especial o parágrafo 

segundo, art. 52, do CDC. Somente após ter sido cientificada da decisão 

que lhe aplicou multa, apresentou informação nos autos, de 

encaminhamento do saldo devedor e boleto para quitação da dívida 

(documento Id. 8176469 – p. 120). Assim entendo que o procedimento não 

apresenta nenhum vicio, capaz de nulificá-lo, tendo em vista ter seguido 

adequadamente todos os tramites legais, oportunizando a autora o 

contraditório e a ampla defesa, bem como o prazo para apresentar o 

aludido boleto para pagamento do valor devido, mas mesmo assim intimada 

a autora não atendeu o chamado do Procon, no seu devido tempo. Ora, 

verifica-se pelo documento anexo aos autos, Id. 8176467, p.05, que a 

consumidora desde o mês 06/2011, vem tentando obter o boleto, para 

pagamento antecipado da dívida, contudo somente após a decisão 

administrativa, ou seja, na data de 13.09.2012 e, a exatamente um ano três 

meses após a primeira solicitação, foi que a consumidora conseguiu obter 

o aludido boleto, conduta que considero de extrema gravidade, porquanto 

a reclamante deixou de angariar os descontos nas parcelas que se 

venceram neste decurso de tempo. Portanto, entendo que a penalidade 

aplicada é proporcional e razoável, levando em consideração a conduta 

omissiva e prejudicial aos direitos do consumidor, até porque observou 

literalmente os requisitos da Lei consumerista (art.57, parágrafo único, do 
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CDC), para aplicação da penalidade, quais sejam: a gravidade da infração, 

extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do 

infrator, devendo ser mantida. De modo que indefiro o pedido de nulidade, 

bem como o pedido de redução da multa aplicada, no processo 

administrativo nº 0111-002.851-9, instaurado pela consumidora Srª. 

Katiuscia Nascimento Rego Almeida. Quanto ao processo administrativo nº 

0111-003.267-7, proposto pelo Sr. Olessandro Braga Luiz, verifica-se que 

o referido consumidor alega ter firmado contrato de financiamento com a 

empresa BV Financeira sob o n° 650143758, para aquisição de um 

veículo. Disse que quando pode, efetua o pagamento antecipado de suas 

prestações, mas em certa ocasião, efetuou o pagamento da parcela de n° 

44 em duplicidade. Deste modo, ajuizou a reclamação na data de 

13.09.2011, para requerer que a Autora procedesse com a quitação da 

parcela 43, conforme se vê do termo de reclamação acostado ao Id. 

8176478. Notificada a apresentar proposta de acordo no prazo a 10(dez) 

dias, a autora informou que os boletos apresentados não estavam 

legíveis, sendo assim impossível realizar o reembolso, devendo o 

consumidor lhes enviar os documentos (Id. 8176478, p. 09). Como não 

houve a solução do problema o consumidor retornou ao Procon e 

formalizou reclamação na data 14.10.2011, conforme se vê do Id. 

8176481. Notificada a comparecer na audiência agendada, a autora e o 

consumidor se fizeram presentes, mas não houve a possibilidade de 

acordo, porquanto a empresa autora alegou, na oportunidade, que os 

boletos estavam ilegíveis e apresentou defesa escrita (8176481 – pp. 

05/10). Em seguida, após a juntada dos documentos que foram solicitados 

a fornecedora, foi proferida decisão, na data de 03.06.2013, impondo a 

multa de 200 UPF–MT, no valor de R$ 22.716,00 (vinte e dois mil, 

setecentos e dezesseis reais), diante da alegada prática infracional da 

autora aos termos do arts. 12, inciso X, do Decreto 2.181/97 e art. 56 do 

CDC (Id. 8176493 – pp. 8-12 e Id. 81764504 – p. 01). De igual modo, 

entendo que o procedimento não apresenta nenhum vicio, capaz de 

nulificá-lo, tendo em vista ter seguido adequadamente todos os tramites 

legais, oportunizando a autora o contraditório e a ampla defesa, bem como 

o prazo para solucionar o problema do consumidor, de quitação da parcela 

de n. 43 e/ou reembolso do valor, já que conforme se bem vê dos 

documentos anexados, ou seja, dos boletos de pagamentos constantes 

dos Ids. 8176478 pp. 07/08, nota-se que realmente houve pagamento em 

duplicidade da parcela de número 44, eis que foram emitidos e pagos dois 

boletos com datas diversas, não havendo que se falar que os aludidos 

documentos estavam ilegíveis, não justificando a negativa da autora em 

não resolver o problema do consumidor. Portanto, entendo que a 

penalidade aplicada é proporcional e razoável e deve ser mantida, levando 

em consideração a conduta omissiva e prejudicial aos direitos do 

consumidor, além do que foram observados literalmente os requisitos da 

Lei consumerista (art.57, parágrafo único, do CDC), para aplicação da 

penalidade, quais sejam: a gravidade da infração, extensão do dano, a 

vantagem auferida e a condição econômica do infrator, devendo ser 

mantida. De modo que indefiro o pedido de nulidade, bem como o pedido de 

redução da multa aplicada, no processo administrativo nº 0111-003.267-7, 

proposto pelo Sr. Olessandro Braga Luiz. Por fim, verifica-se que o 

Processo Administrativo Nº 0113.001.955-3 (Id. 8176529) instaurado por 

Sr. José de Araújo Xavier contra a autora, pretendendo o reconhecimento 

do pagamento da parcela de n. 24, realizado em 02/05/2013, bem como da 

parcela n. 23, realizado em 14/05/2013, atinente ao contrato de 

financiamento n. 650145266, no valor de R$ 465,33, cada uma, resultou 

também em imposição de 200 UPF–MT de multa, no valor de R$ 22.716,00 

(vinte e dois mil, setecentos e dezesseis reais), por descumprimento da 

decisão administrativa. Compulsando os autos, verifica-se que notificada a 

autora, esta informou não ter localizado em seu sistema o pagamento da 

parcela de número 24, arguindo ainda que o comprovante juntado estaria 

ilegível, sendo que o consumidor deveria encaminhar um comprovante 

legível a empresa (Id. 8176537 – p. 01). Na audiência de conciliação, 

compareceram as partes e, inobstante tenha a autora, por sua preposta, 

reconhecido o direito do reclamante/consumidor, apesar de o comprovante 

estar um pouco ilegível, contudo não formalizou acordo (Id, 8176537 – p. 

07), na mesma oportunidade foi deferido o prazo de 10(dez) dias, para a 

autora/reclamada apresentar defesa, que foi ofertada, conforme Id. 

8176540 – p. 03 e Id. 8176552 – p. 03/07, contudo em ambas solicitando 

mais prazo para resolução do problema. Embora tenha sido concedido 

mais prazo, a reclamada/autora não apresentou, nos autos do processo 

administrativo, qualquer informação, assim foi proferida decisão 

administrativa, na data de 16 de dezembro de 2013, que resultou também 

em imposição de 200 UPF–MT de multa, no valor de R$ 22.716,00 (vinte e 

dois mil, setecentos e dezesseis reais), por infração as normas do CDC 

(Id. 8176555 – 2/09 e Id. 8176558 – p. 01), Verifica-se do referido 

procedimento que embora tenha sido concedido prazo para a autora 

averiguar a situação e resolver o problema do consumidor, ela não se 

dignou em solucionar tal impasse, deixando decorrer o prazo sem, 

contudo, expor suas razões. Por outro lado, nota-se pelos documentos 

acostados pelo consumidor, que houve efetivo pagamento das parcelas 

de nºs 23 e 24, (Id. 8176537 – pp. 04/05), embora um dos comprovantes 

esteja um pouco apagado, dá perfeitamente para visualizar o pagamento 

da prestação na data informada. Por outro lado, pode-se averiguar, por 

ausência de informação adequada no procedimento instaurado, a 

existência de um total descontrole da autora quanto aos recebimentos de 

valores. Assim, entendo que o procedimento não apresenta nenhum vicio, 

capaz de nulificá-lo, tendo em vista ter seguido adequadamente todos os 

tramites legais, oportunizando a autora o contraditório e a ampla defesa, 

bem como concedendo prazo, para que pudesse solucionar o problema do 

consumidor, que não foi resolvido e, ao contrário do que alega, não 

procedeu com as informações necessárias nos autos a justificar sua 

conduta. Portanto, entendo que a penalidade aplicada é proporcional e 

razoável e deve ser mantida, levando em consideração a conduta 

omissiva e prejudicial aos direitos do consumidor, até porque observou 

literalmente os requisitos da Lei consumerista (art.57, parágrafo único, do 

CDC), para aplicação da penalidade, quais sejam: a gravidade da infração, 

extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do 

infrator, devendo ser mantida. Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO 

ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. 

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 

dado a causa. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente 

feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENVIR MASCARENHAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA PROCESSO N.º 1000001-54.2017.8.11.0045 AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA REQUERENTE: GENUIR MASCARENHAS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. GENUIR 

MASCARENHAS ajuizou AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alega o autor que requereu 

benefício previdenciário de auxílio-doença, visto sofrer de artrite 

reumatoide (CID 10 M05.3/J84) com acometimento pulmonar e envolvimento 

articular. Aduz que o instituto requerido concedeu administrativamente o 

benefício (n.º 6134256882), pelo período de 20/02/2016 a 02/09/2016, 

contudo, o pedido de prorrogação do referido benefício restou indeferido, 

porque o réu entendeu que o autor não estaria mais incapacitado para o 

trabalho, contrariando atestado médico emitido por reumatologista do 

Sistema Único de Saúde. Discorre que, em razão da baixa escolaridade, 

sempre exerceu atividades ao longo de sua vida laboral, que exigem 

grande esforço físico e, atualmente, encontra-se impossibilitado de 

exercer seu trabalho, em razão da grave patologia que sofre (artrite 

reumatoide com acometimento pulmonar), tendo se agravado nos últimos 
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tempos, podendo ficar afastado definitivamente da atividade laboral 

exercida. Ao final, requereu liminarmente, a concessão de benefício de 

aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença. No 

mérito, pugna seja o requerido condenado a conceder definitivamente o 

benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor, alternativamente, o 

benefício de auxílio-doença (até a data da reabilitação profissional e 

efetiva recolocação no mercado de trabalho), bem como seja condenando 

o réu ao pagamento das prestações atrasadas desde a indevida 

cessação do benefício de auxílio-doença n.º 6134256882, inclusive 13º 

salário. Instruiu a exordial com documentos. A inicial foi recebida no ID n.º 

4642783, restando deferida a tutela de urgência, com a concessão do 

benefício de auxílio-doença ao autor. No mesmo ato determinou-se a 

citação do instituto réu, bem como a nomeação de perito para a realização 

da perícia médica. Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar contestação, conforme certificado no ID n.º 

12674945. Em manifestação genérica, o requerido pugnou pela renovação 

de sua citação (ID n.º 13394667). A perícia médica foi realizada e o laudo 

foi juntado aos autos sob os ID’s 13997351 e 13997278. O requerido 

registrou ciência do laudo pericial (ID n.º 15863321). O requerente se 

manifestou de forma favorável à perícia realizada, pugnando pela 

procedência da ação (ID n.º 16207545). Os autos vieram-me conclusos. É 

o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, não há que falar em 

renovação da citação do requerido, conforme requer em petição de ID 

13394667, visto que a citação expedida nos autos fora devidamente 

direcionada ao instituto réu, tendo este, inclusive, manifestado nos autos 

após a citação, informando a implantação do benefício previdenciário (ID 

n.º 5049001). Dessa forma, considerando que o requerido, devidamente 

citado, não contestou o pedido inicial, DECRETO-LHE a revelia, contudo, 

deixo de aplicar os seus efeitos, em razão do réu ser Autarquia Federal e 

ser indisponível o seu patrimônio (art. 345, inc. II, do CPC). Pois bem. 

Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

qualidade de segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, 

provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, 

diante do pedido manejado pelo autor, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do benefício formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez O 

benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e 

seguintes da Lei 8.213/91, que exigem seja preenchidos os seguintes 

requisitos: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) que o 

segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; d) que a doença ou 

lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à 

filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença Já o 

benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para 

sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e filiação do 

Segurado ao Regime Geral da Previdência Social. Salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta 

Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 dias consecutivos. 1.3. Do período de carência Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais [...] A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, conforme se vê da CTPS (ID’s n.º 4484533, 4484542, 

4484562 e 4484573) e CNIS (ID n.º 4484691), juntados aos autos. Por se 

tratar de causa que envolve a verificação da existência de incapacidade 

laboral, constatou-se a necessidade de aferir a real condição de segurado 

para o trabalho. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo pericial acostado 

aos autos identificou que o autor sofre de artrite remunatóide com 

manifestações articulares e pulmonares (CID 10 M05.3/J84), estando em 

fase evolutiva, encontrando-se incapacitado para o trabalho de forma total 

e permanente, sem a possibilidade de reabilitação (ID’s 13997351 e 

13997278). Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, o 

autor juntou diversos exames, receituários e laudos médicos indicando 

estar acometido por doença que lhe impede de exercer suas atividades 

laborais (ID’s n.º 9718073, 4562691, 4489540, 4489556, 4489573 e 

4489589). Assim, devidamente comprovada a incapacidade laborativa total 

e permanente do requerente e sua qualidade de segurado, de rigor se 

impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez. Posto isto, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por GENUIR 

MASCARENHAS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, tornando em definitivo a liminar concedida nos autos. CONDENO o 

réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, a partir da data de cessação do benefício concedido 

administrativamente (ID n.º 4484665), nos termos do artigo 42 e seguintes 

da Lei 8.213/91, descontada as parcelas já pagas a título de auxílio 

doença no trâmite processual e respeitada a prescrição quinquenal, 

conforme precedentes do STJ. Consigno que, a Autarquia Previdenciária 

deverá proceder com a conversão/implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia 

de descumprimento. OFICIE-SE à EADJ e/ou APSADJ. Correção Monetária 

e Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os 

juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, tendo o requerido 

decaído na maior parte dos pedidos, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001459-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA APARECIDA SILVA CORDEIRO (REU)

LUIZ CANDIDO CORDEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - MT26311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001459-09.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO REU: VILMA APARECIDA SILVA 

CORDEIRO, LUIZ CANDIDO CORDEIRO A parte autora postulou a 

desistência da ação (Id 12824339). Na hipótese dos autos, verifica-se que 
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os requeridos já apresentaram ontestação, sendo imprescindível, portanto, 

a concordância da parte ré com o pleito, conforme o § 4º do art. 485 do 

CPC. Intimados para se manifestarem quanto ao pedido, os requeridos 

mantiveram silentes. A desistência da ação não importa renúncia ao direito 

e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Com essas 

considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas remanescentes,se houver. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000514-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE OMORATE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE: 1000514-60.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 13 de abril de 2020 JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000859-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIVERCINO SOARES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000859-26.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – No que toca à obrigação 

de fazer, diante da manifestação de id. 24340681, INTIME-SE a Autarquia 

Previdenciária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício 

de aposentadoria por idade em favor do exequente, ou comprove que o 

fez, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), limitado ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2 – 

Em relação às prestações em atraso, INTIME-SE a devedora na pessoa de 

seu representante judicial, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos 

próprios autos, impugnar a execução de sentença, ex vi do artigo 535 do 

CPC[1]. 3 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE o competente 

ofício requisitório (Precatório ou RPV), observando-se as formalidades 

legais, a natureza do crédito e seu respectivo titular, encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal. 4 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, 

INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, caso queira, a respeito da defesa oposta pela parte executada. 

5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 15 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 535. A 

Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I 

- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000624-88.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

aposentadoria por idade rural com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por MARIA CANDIDA FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Alega a autora, em síntese, que preenche os requisitos legais exigidos 

para concessão de aposentaria por idade na condição de segurada 

especial, no entanto, o requerido indeferiu seu pleito na esfera 

administrativa. Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência, a 

fim de que a Autarquia ré promova a implantação do referido benefício em 

seu favor. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. De acordo com a 

norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela 

provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 

310) e da tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de 

urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela 

cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). A concessão da 

tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença 

dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade 

de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, 

por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a 

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não 

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, 

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A 
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probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória” Vale destacar que, via de regra, será incabível a concessão 

de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do Código de Processo 

Civil. No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória não merece acolhimento, em razão da ausência da 

probabilidade do direito. Os documentos carreados pela requerente 

servem como início de prova material, contudo, sua condição de segurada 

especial, bem como, a comprovação quanto aos períodos em que 

pretensamente exerceu trabalho rural em regime de economia familiar de 

modo a cumprir a carência necessária para concessão do benefício (art. 

48, §2º da Lei n. 8.213/91), exigem maior produção probatória. Neste 

ponto, colaciona-se julgado que ilustra a Jurisprudência pacífica no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. VALIDADE DOS DOCUMENTOS EM 

NOME DO CÔNJUGE, DESDE QUE COMPLEMENTADA COM ROBUSTA 

PROVA TESTEMUNHAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO FEITO. REPETITIVO COM TESE DIVERSA. 1. O labor 

campesino, para fins de percepção de aposentadoria rural por idade, deve 

ser demonstrado por início de prova material e ampliado por prova 

testemunhal, ainda que de maneira descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento, pelo número de meses idêntico à carência. 2. 

São aceitos, como início de prova material, os documentos em nome do 

cônjuge que o qualifiquem como lavrador, desde que a prova documental 

seja complementada com robusta e idônea prova testemunhal. 3. No 

julgamento do Resp 1.348.633/SP, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, esta Corte, examinando a 

matéria concernente à possibilidade de reconhecimento do período de 

trabalho rural anterior ao documento mais antigo apresentado, consolidou 

o entendimento de que a prova material juntada aos autos possui eficácia 

probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à data do 

documento, desde que corroborado por robusta prova testemunhal. (...)

(AgRg no REsp 1550637/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 16/10/2015) Dessa forma, neste 

momento processual incipiente, não estando suficientemente demonstrado 

o exercício de atividade rural pela autora por período igual à carência 

exigida em Lei, o indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe. 

1 – Ante o exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, ante a ausência do requisito da probabilidade 

de direito. 2 - Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 3 – 

Além disso, considerando a impossibilidade de autocomposição, porquanto 

a demanda envolve interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para 

que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 4 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 5 – Ante as razões apresentadas, este Juízo 

DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, 

nos termos do artigo 98 do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 15 de 

abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, 

Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2017.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000716-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO CAMPOS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000716-37.2018.8.11.0021 DECISÃO Em análise detida dos autos, 

constata-se a existência de pendências a serem sanadas de modo a 

viabilizar o regular deslinde do feito, evitando a ocorrência de eventual 

nulidade processual. A presente ação versa sobre propriedade e eventual 

contrato verbal de compromisso de compra e venda envolvendo uma área 

de terras de 16 ha, oriunda de imóvel maior, registrado originalmente sob a 

matrícula de n. 3.013 do CRI de Água Boa/MT. No entanto, o requerente 

não trouxe aos autos a matrícula original do referido imóvel (n. 3.013), 

sendo colacionada pelo requerido a matricula de nº 9.368, cuja extensão 

da área não corresponde àquela consignada na petição inicial e no 

instrumento particular de id. 13398890. Assim, reputa-se que mencionado 

documento é indispensável para propositura da presente ação, nos 

termos do art. 320, devendo ser carreado aos autos. Além disso, da 

leitura da matrícula de id. 19520591, depreende-se que o imóvel envolvido 

na controvérsia (matrícula n. 3.781) não é de titularidade exclusiva do 

requerido, posto que o bem é objeto de condomínio. Dessa forma, de rigor 

a citação dos demais proprietários do imóvel, a fim de garantir o 

contraditório, além de assegurar que eventual sentença de mérito produza 

efeitos em relação a estes (art. 114 do CPC). Por fim, a par da 

manifestação de id. 19520596, considerando a inocorrência de audiência 

de conciliação no curso do presente feito, havendo o requerido informado 

a intenção de obter a autocomposição, revela-se pertinente a realização 

do ato, observado o disposto no art. 3º, §2º do CPC. Ante todo o exposto, 

este Juízo CHAMA O FEITO À ORDEM, nos seguintes termos: 1 – 

INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15(quinze) dias, colacione aos 

autos cópia da matrícula n. 3.013 do CRI de Água Boa/MT, ou informe a 

impossibilidade de fazê-lo, bem como, promova a citação dos demais 

proprietários do imóvel registrado sob a matrícula n. 3.781 do CRI de Água 

Boa/MT, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único do CPC. 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS para agendamento da audiência de conciliação ou demais 

deliberações. 3 – INTIMEM-SE. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 15 de abril 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORAIS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000135-22.2018.8.11.0021 DECISÃO Uma vez intimado por meio 

de seu advogado constituído, para manifestação acerca de eventual 

renúncia do direito ora perseguido, o autor quedou-se inerte (id. 

21000214). Contudo, reputa-se necessária a intimação pessoal do 

requerido como forma de garantir maior segurança jurídica ao ato, posto 

que, em caso de renúncia, o feito será extinto com a resolução do mérito. 

É nesse sentido a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. 

ART. 794, III, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE CRÉDITO. 

NÃO-CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Execução extinta com base nos arts. 

794, III, e 795, ambos do CPC, por ter a exeqüente renunciado ao seu 

crédito. A renúncia deve ser expressa, não podendo a inércia da parte em 

promover a execução ser entendida como renúncia tácita ao crédito, a 

qual se dará com o término do prazo prescricional. Necessidade de 

intimação pessoal da parte para cumprir a diligência ordenada pelo juiz (§ 

1º do art. 267 do CPC) (acórdão recorrido). 2. A renúncia ao crédito, 

capaz de extinguir a execução, pressupõe a existência de 'atos concretos 

que revelem a disposição do exeqüente em não mais exigir a dívida' (REsp 

261699/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 5.3.2001), 

não se admitindo, pois, a renúncia tácita pela simples ausência de 
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manifestação do exeqüente quando intimado para apresentação de 

cálculos. Hipótese em que o autor promoveu, posteriormente, os atos 

necessários à continuidade da execução, revelando, assim, que não 

houve renúncia ao crédito ao qual fazia jus (REsp nº 535061, 1ª Turma, 

Relª Minª Denise Arruda, DJ de 20/02/2006). 3. Recurso não-provido. 

(REsp 986.296/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 27/05/2008, DJe 23/06/2008) 1 – Isso posto, INTIME-SE 

pessoalmente o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca da renúncia do direito veiculado na demanda, nos 

termos da petição de id. 17822625, consignando-se expressamente que 

seu silêncio será considerado como renúncia. 2 – Após, REMETAM-SE os 

autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 15 de abril de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIO PEREIRA BARBOSA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000450-84.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Compulsando os presentes 

autos, verifica-se que já houve decisão de recebimento da ação, sendo 

determinada a citação do réu. No entanto, mesmo devidamente intimado de 

referida decisão, a parte interessada não depositou o valor das diligências 

do oficial de justiça, razão pela qual o mandado não fora expedido e o 

processo não fora impulsionado. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação O artigo 

290 caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. 

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga leitura do 

regramento referido que a mera ausência de preparo da ação no prazo 

legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se entender 

todas as custas processuais, incluindo-se aí evidentemente as despesas 

com oficial de justiça para o cumprimento de mandado de citação ou 

cumprimento de medida antecipatória dos efeitos da tutela, principalmente 

se considerarmos que o primeiro ato em questão é o que perfaz a 

formação da relação jurídico processual. Chegamos a tal conclusão por 

uma análise analógica do que prevê a legislação acerca do preparo 

recursal. O artigo 1.007 caput do Código de Processo Civil, é claro ao 

dispor que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente 

comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 

Por uma perfunctória análise do dispositivo em questão, não é difícil 

concluir que o conceito de preparo engloba todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas destinadas ao impulsionamento do feito em 

razão de ato requerido pela parte e que somente a ela interessa. Ao 

prever a legislação que o preparo recursal deve englobar os portes de 

remessa e de retorno, quis o legislador avisar que aqueles atos são 

necessários ao processamento do recurso, não bastando para seu 

recebimento o pagamento somente das custas ordinárias. No caso dos 

autos, verifica-se que a parte, mesmo após ser deferida a citação do réu, 

não efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça tendente à 

custear o chamamento do requerido ao processo, mesmo tendo sido 

devidamente intimada da decisão. Outrossim, o próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 82, paragrafo 1º, é especifico ao aduzir que 

cabe as partes prover as despesas dos atos que postularam, ficando a 

cargo do autor o adiantamento das referidas despesas, conforme se 

verifica pela leitura do referido regramento: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o 

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o 

juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando 

sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Assim, é fácil 

concluir que não deve a parte ser intimada para recolher custas a respeito 

de um ato que já fora deferido e cuja consecução é de seu interesse, 

principalmente porque o recolhimento em questão deveria ter sido feito de 

forma antecipada, ou seja, antes inclusive da decisão que a determinara, 

mormente porque a diligência postulada fora requerida na petição inicial. 

No mais, não depende o valor da diligência do oficial de justiça de nenhum 

cálculo contábil para sua perfecção, o que – somente em tese – justificaria 

a inércia da parte no recolhimento da despesa. É justamente por tal razão 

que o prazo legal para o recolhimento da custa deve ser contado a partir 

da decisão que determinou a citação da parte ré, posto que, conforme já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme já trespassado na 

presente decisão, não necessita a parte, para o recolhimento da diligência 

do oficial, de nenhum ato da contadoria judicial: AgRg nos EDcl no REsp 

1169567 / RS AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL 2009/0224958-0 AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. Portanto, vemos que o caso em apreço é 

de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição. Insta ainda 

consignar que, diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no 

artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de 

recolhimento de custas independe de prévia intimação da parte, consoante 

assentado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. 

Cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença 

por falta de preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica 

processual, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das 

custas iniciais, o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da 

impugnação e seu consequente arquivamento, independentemente de 

prévia intimação do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no 

artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental 

desprovido, com aplicação de multa. Verificado que as custas a qual a 

parte não recolheu referem-se diretamente ao ato eclosivo da formação 

da relação jurídico processual, podendo, portanto, ser considerada uma 

custa inicial – já que necessária ao impulsionamento do feito, outra saída 

não resta a não ser o cancelamento da distribuição do feito, posto que 

ausente o seu recolhimento. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de julho de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000635-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de intimação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001693-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO NOGUEIRA SPANEMBERG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

tendo em vista o decurso do prazo para o requerido contestar a ação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001706-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GNOATTO FLOSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RIBEIRO BEZERRA EIRELI - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de intimação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-09.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DE MELO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000584-09.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Na petição inicial, o 

autor afirma que no ano de 2018 teve seu benefício de aposentadoria por 

invalidez cessado, bem como foi convocado para se submeter a nova 

perícia na agência do INNS, em 2019. Sendo assim, INTIME-SE o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos o comprovante do 

resultado da perícia médica realizada no ano de 2019 no INSS. 2 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 15 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-16.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER JAMES LOPES CAMPOS (AUTOR)

ROSANA SIQUEIRA GALVAO CORVOISIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT25865/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ministério Público de Mato Grosso - Promotoria de Água Boa (REU)

Outros Interessados:

Ministério Público de Mato Grosso - Promotoria de Água Boa (CUSTOS 

LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000590-16.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise da peça inicial e 

de seus documentos, os autores não informou ou juntou o pagamento das 

custas e despesas processuais com base no proveito econômico. Além 

disso, da análise da inicial não há requerimento no sentido de deferimento 

do pedido de gratuidade. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando 

não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do 

mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIMEM-SE os autores 

para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 15 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001055-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOZA CAMPOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001055-30.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da manifestação 

apresentada no evento n. 15363161, INTIME-SE a parte autora, para que 

no prazo de 10 (dez) dias manifeste o interesse em renunciar ao direito 

em que se funda a ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” do 

CPC, sob pena de considerar sua aceitação tácita. 2 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 15 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001228-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSLEY XAVIER BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001228-20.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – INTIME-SE a autora 

para manifestar quanto a devolução do AR no evento n. 16070528, 

indicando novo endereço para que seja realizada a citação do requerido, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV do CPC. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 15 de abril de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000586-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da manifestação da parte requerida, que se encontra juntada aos 

autos sob o ID nº 31211859, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3977-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Helena Guimarães - 

OAB:114596, Ministerio Publico Estadual - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DESPACHO

1 – Em observância a Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do 

Tribunal de Justiça, que prorrogou o prazo de fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de quaisquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime 

obrigatório de teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 

2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio 

pelo COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

 2 – Com o retorno das atividades forenses, venham os autos 

CONCLUSOS para as devidas deliberações e designação de uma nova 

data de audiência.

3 – COMUNIQUE-SE o Diretor do Presídio Major PM Zuzi a respeito do 

cancelamento da audiência, haja vista o translado da testemunha 

solicitada às fls. 239/240.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 14 de abril de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001192-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A CITAÇÃO da parte ré para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015).

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000610-07.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - 005.717.021-55 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SADY ULLRICH (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 2ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CARTA DE 

CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JEAN PAULO LEAO RUFINO PROCESSO n. 1000610-07.2020.8.11.0021 

Valor da causa: R$ 2.632,49 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial 

Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE 

ÁGUA BOA Endereço: A. PLANALTO, 410, centro, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 Nome: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI Endereço: AVENIDA 

PLANALTO, 410, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 POLO 

PASSIVO: SADY ULLRICH Endereço: RUA 01, N 1701, BAIRRO JARDIM 

TROPICAL, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 Senhor(a): SADY ULLRICH 

A presente carta, extraída dos autos da EXECUÇÃO FISCAL, acima 

identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida 

com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. VALOR DO 

DÉBITO: R$ 2.632,49 (Dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e 

nove centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a 

execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no 

endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 

(dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 

6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos autos da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e 

nem garantida a execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) 

devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para 

satisfação do débito. ÁGUA BOA, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEDIO MALAVEU NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001227-35.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MAMEDIO MALAVEU NETO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

16861488). Réplica no evento n. 18122646. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 1 – Assim, este Juízo DEFERE a produção de prova 

oral, consistente na inquirição de testemunhas arrolada pela autora. 2 – 

Todavia, diante da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), este Juízo 

SUSPENDE por ora a designação da data para a realização da audiência 

instrutória, devendo o processo retornar concluso após a suspensão da 

eficácia da Portaria-Conjunta n. 249 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como na Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça a 

fim de designar data específica para tal finalidade. 3 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para a designação do ato. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 15 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001383-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SELEODIVIA MARTINS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001383-23.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por SELEODIVIA MARTINS BARROS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

16948043). Réplica no evento n. 18127545. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 1 – Assim, este Juízo DEFERE a produção de prova 

oral, consistente na inquirição de testemunhas arrolada pela autora. 2 – 

Todavia, diante da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), este Juízo 

SUSPENDE por ora a designação da data para a realização da audiência 

instrutória, devendo o processo retornar concluso após a suspensão da 

eficácia da Portaria-Conjunta n. 249 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como na Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça a 

fim de designar data específica para tal finalidade. 3 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para a designação do ato. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 15 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001584-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001584-15.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

cobrança securitária e indenização ajuizada por JOÃO BRASIL em face de 

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, ambos qualificados no encarte 

processual. Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram 

acerca do objeto desta demanda, ocasião em que pugnaram pela sua 

homologação (Id n. 30334827). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição firmada 

entre as partes (Id n. 30334827), nota-se que a avença foi firmada em 

observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do 

Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do 

CPC. Custas e despesas processuais rateadas, nos termos do art. 90, §2º 

do CPC, exceto aquelas consideradas remanescentes, eis que essas são 

isentas, nos termos do parágrafo terceiro do referido dispositivo. 

Honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 15 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVENTE para que, no prazo 10 (dez) dias, 

manifestar em relação ao pagamento efetuado pelo Requerido

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002630-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(s) PROMOVENTE(S) para que deposite em cartório o(s) 

titulo(s) original de dívida que instruem os presentes autos, bem como 

apresentar nos autos memorial de cálculo atualizado, isso no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002337-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(s) PROMOVENTE(S) para que deposite em cartório o(s) 

titulo(s) original de dívida que instruem os presentes autos, bem como 

apresentar nos autos memorial de cálculo atualizado, isso no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000514-89.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - SP243186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(s) PROMOVENTE(S) para que deposite em cartório o(s) 

titulo(s) original de dívida que instruem os presentes autos, bem como 

apresentar nos autos memorial de cálculo atualizado, isso no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001756-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO DO EGITO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo intimação d o(s) 

advogado(s) do(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe endereço atualizado do promovido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002356-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BUENO DE JESUS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo intimação d o(s) 

advogado(s) do(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe endereço atualizado do promovido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMITA ALVES DOS SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo intimação d o(s) 

advogado(s) do(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe endereço atualizado do promovido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-55.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Flavia Jovelina Soares dos Santos (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo intimação d o(s) 

advogado(s) do(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe endereço atualizado do promovido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo intimação do(s) 

advogado(s) do(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe endereço atualizado do(a) promovido(a).

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000382-35.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELEN MARCELO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLY TEXEIRA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000382-35.2020.8.11.0020. AUTOR: 

MICHELEN MARCELO GOMES REU: WARLY TEXEIRA SILVA Vistos em 

correição. 1. RECEBO a presente Execução de Alimentos, cujo 

procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 528, caput e 

seguintes, do Código de Processo Civil. 2. Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

requerente não faça jus ao benefício, DEFIRO a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. 3. DEIXO de designar audiência de conciliação ou de mediação 

porque a solenidade a que faz referência o artigo 334, do CPC, dirige-se, 

em regra, aos processos cíveis regidos pelo procedimento comum e não 

como, na espécie, de execução de título judicial que fixa obrigação de 

pagar alimentos. 4. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da importância reclamada, provar que o fez, ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial (CPC art. 528, §1º) e ser-lhe decretada a prisão 

civil (CPC, art. 528, § 3º). 5. Conste no mandado de citação as seguintes 

advertências: I) somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento; II) se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses; III) o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo; IV) o cumprimento da pena, por sua vez, não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 6. 

ADVIRTA-SE, ainda, ao executado acerca da possibilidade de protesto 

caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, § 1º, NCPC), bem 
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como quanto a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público 

para apuração crime de abandono material (art. 532, NCPC). 7. Inerte o 

executado, certifique-se e INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto aos rumos da execução. 8. 

Consigne-se que as prestações que se vencerem no curso da presente 

ação restarão incluídas no débito até o efetivo pagamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000014-26.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAHNER RODRIGUES ESMERIO (REQUERIDO)

MARCELO BERIGO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT13244/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000014-26.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANDREIA CASSOL REQUERIDO: RAHNER RODRIGUES 

ESMERIO TESTEMUNHA: MARCELO BERIGO Vistos em correição. 1. Os 

autos vieram conclusos em razão da audiência designada para o dia 

1°/04/2020, todavia, não será realizada em virtude das Portarias conjuntas 

247 e 249 do TJMT e Resolução 313 do CNJ. 2. REDESIGNO a solenidade 

para o dia 2 de junho de 2020, às 14h30min. Initmem-se. Às providências. 

Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000014-26.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAHNER RODRIGUES ESMERIO (REQUERIDO)

MARCELO BERIGO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT13244/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000014-26.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANDREIA CASSOL REQUERIDO: RAHNER RODRIGUES 

ESMERIO TESTEMUNHA: MARCELO BERIGO Vistos em correição. 1. Os 

autos vieram conclusos em razão da audiência designada para o dia 

1°/04/2020, todavia, não será realizada em virtude das Portarias conjuntas 

247 e 249 do TJMT e Resolução 313 do CNJ. 2. REDESIGNO a solenidade 

para o dia 2 de junho de 2020, às 14h30min. Initmem-se. Às providências. 

Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000381-50.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELEN MARCELO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLY TEXEIRA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000381-50.2020.8.11.0020. AUTOR: 

MICHELEN MARCELO GOMES REU: WARLY TEXEIRA SILVA Vistos em 

correição. 1. RECEBO a presente Execução de Alimentos, cujo 

procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 528, caput e 

seguintes, do Código de Processo Civil. 2. Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

requerente não faça jus ao benefício, DEFIRO a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. 3. DEIXO de designar audiência de conciliação ou de mediação 

porque a solenidade a que faz referência o artigo 334, do CPC, dirige-se, 

em regra, aos processos cíveis regidos pelo procedimento comum e não 

como, na espécie, de execução de título judicial que fixa obrigação de 

pagar alimentos. 4. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da importância reclamada, provar que o fez, ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial (CPC art. 528, §1º) e ser-lhe decretada a prisão 

civil (CPC, art. 528, § 3º). 5. Conste no mandado de citação as seguintes 

advertências: I) somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento; II) se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses; III) o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo; IV) o cumprimento da pena, por sua vez, não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 6. 

ADVIRTA-SE, ainda, ao executado acerca da possibilidade de protesto 

caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, § 1º, NCPC), bem 

como quanto a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público 

para apuração crime de abandono material (art. 532, NCPC). 7. Inerte o 

executado, certifique-se e INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto aos rumos da execução. 8. 

Consigne-se que as prestações que se vencerem no curso da presente 

ação restarão incluídas no débito até o efetivo pagamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68739 Nr: 152-49.2016.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI FLORIANO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. PROSSIGA-SE em cumprimento a decisão de fl. 16 com a citação das 

Fazendas Públicas e os interessados não-representados.

2. Após, INTIME-SE a parte autora para que apresente últimas declarações 

bem como junte aos autos certidões negativas de débito perante as 

Fazendas Públicas bem como guia de recolhimento de ITCD e esboço de 

partilha final.

3. Por último, ABRA-SE vistas dos autos para manifestação do Ministério 

Público no prazo de 10 (dez) dias.

4. Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 74302 Nr: 2926-52.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS LAIA CRISTOVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE CAMARERO - 

OAB:220381, ELTON FERREIRA DOS SANTOS - OAB:330430/SP

 INDEFIRO o pedido de suspensão do processo.3. Considerando que a 

parte requerida informou a existência de Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD), INTIME-SE o demandado para que traga aos autos 
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comprovante de aprovação/homologação perante o órgão ambiental 

competente no prazo de 10 (dez) dias.No mesmo prazo, tendo em vista 

que a execução de PRAD imprescinde de, ao mínimo, relatório anual dos 

trabalhos, DEVERÁ juntar aos autos o último e mais atualizado relatório 

concernente a recuperação da área.4. Sem prejuízo, OFICIE-SE a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e ao COMDEMA (órgão consultivo e 

deliberativo previsto no artigo 7º do Código Ambiental de Alto Araguaia/MT 

– Lei n. 3.635/2015) para que, no prazo de 15 (quinze) dias informe aos 

autos:(i) a extensão e viabilidade de recuperação do dano ambiental;(ii) 

homologação e fiscalização de eventual Plano de Recuperação da Área 

Degradada em propriedade denominada Fazenda Ronda, pertencente a 

Antônio Carlos Laia Cristóvão acerca de serviço de drenagem em área 

alagadiça.Em companhia ao ofício deverá ser enviado aos órgãos os 

documentos assentados às fls. 22/27.REGISTRO que, havendo eventual 

PRAD em andamento, deverá o órgão instruir a resposta à solicitação com 

cópia/comprovante atinente a última vistoria realizada.5. Com a resposta 

dos expedientes ou certificando-se eventual decurso de prazo, 

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo de 10 (dez) dias as provas que 

pretendem produzir em audiência justificando sua pertinência ou se 

desejam o julgamento antecipado da lide.Nesta ocasião, DEVERÁ o 

Ministério Público se manifestar acerca dos documentos juntados aos 

autos bem como se manifestar se o procedimento extrajudicial n. 

002060-031/2016 – 1ª Promotoria de Justiça Cível de Alto Araguaia/MT em 

que foi juntado Ofício n. 023/2019 pela CABE Engenharia Ambiental no dia 

19/12/2019 diz respeito ao dano ambiental repercutido nestes autos.6. 

Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92087 Nr: 848-17.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NILDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO NILDO DA SILVA, Cpf: 

05485793185, Rg: 0313186420061, Filiação: Maria Gorete da Silva, data 

de nascimento: 05/06/1993, brasileiro(a), natural de Codó-MA, convivente, 

serviços gerais, Telefone 66/99653-1679. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição. 1. Por ora, deixo de analisar a 

manifestação ministerial retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informe a este Juízo se o denunciado ANTÔNIO NILDO 

DA SILVA, portador da CIRG n. 0313186420061, inscrita no CPF sob o n. 

054.857.931-85, filiação: Maria Gorete da Silva, nascido em 05/06/1993, 

natural de Codó/MA está enclausurado em estabelecimento prisional na 

circunscrição do Estado de Mato Grosso.Havendo informações acerca da 

localização do denunciado, EXPEÇA-SE competente mandado de 

citação/carta precatória.3. Caso contrário, em sendo a resposta negativa, 

desde já, DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por edital do 

acusado(s, a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do 

fórum, com a finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 

401 do Código de Processo Penal].4. Decorrido o prazo para 

apresentação de defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo 

prescricional, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo 

Penal.Observe-se que, a teor da Súmula 415 do Superior Tribunal de 

Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional será regulado pelo 

máximo da pena cominada.5. Após, cumpra-se com o procedimento 

constante no art. 982, §3º da CNGC, com consequente remessa dos autos 

ARQUIVO provisório [nos processos suspensos pelo artigo 366 do Código 

de Processo Penal, enquanto não encontrado o réu, os autos serão 

encaminhados ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição]. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.6. SERVE A PRESENTE COMO 

MANDADO/OFÍCIO PARA FINS DE SOLICITAÇÃO PERANTE A SECRETARIA 

DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO 

(SEJUDH)Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ademar Souza de 

Oliveira, digitei.

Alto Araguaia, 14 de abril de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95652 Nr: 2276-34.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CARDOSO DOS SANTOS, 

MAURÍCIO BARBOSA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN CARDOSO DOS SANTOS, 

Rg: 55.251.661-2, Filiação: Shirley Cardoso de Moura e Vanderlei Jesus 

dos Santos, data de nascimento: 22/06/1996, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguaia-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9622-8453. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição. I – Processo em ordem. II – DEFIRO a cota 

ministerial, expeça-se novo mandado/carta precatória para o endereço 

apresentado na manifestação de ref.: 23, para tentativa de citação do réu 

Jhonatan Cardoso dos Santos.III – Acaso negativa a tentativa de citação, 

desde já DETERMINO abertura de novas vistas aos MPE para 

manifestação. IV – Caso contrário, prossiga-se no cumprimento da 

decisão de ref.: 04. V - Quanto ao réu Maurício Barbosa Cardoso, 

expeça-se edital de citação, pelo prazo de 15 dias, no moldes delineados 

na decisão de ref.: 04. VI -Transcorrido o prazo do edital sem 

manifestação do réu, o que deverá ser certificado, venham os autos 

conclusos. Alto Araguaia, data da assinatura eletrônica. Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Salma Correa de 

Moraes Pereira, digitei.

Alto Araguaia, 08 de abril de 2020

Salma Corrêa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64399 Nr: 1631-14.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA COLIBRI LTDA - ME, VALDINEI 

PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA COLIBRI LTDA - ME, CNPJ: 

12504343000172, Inscrição Estadual: 3137236 e atualmente em local 

incerto e não sabido VALDINEI PEREIRA GOMES, Cpf: 69895406215, Rg: 

744.626, brasileiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não 
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sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

, por seu Promotor de Justiça que subscreve, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA contra MADEIREIRAS COLIBRI ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita sob o CNPJ nº 112.504.343/0001 72, sediada Linha CA 

14, Lote 14, Gleba 02 s/nº, Cujubim/RO, e VALDINEI PEREIRA GOMES , 

brasileiro, empresário, portador do RG nº 744626 SSP/RO, inscrito sob o 

CPF nº 698.954.062 15, residente na Rua Cravo da Índia, Loteamento 

Campos do Conde, Buritis/RO, pela prática do seguinte fato delituoso: Em 

junho de 2015, os denunciados MADEIREIRAS COLIBRI ME e VALDINEI 

PEREIRA GOMES venderam madeira sem licença válida, outorgada pela 

autoridade competente. Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa 

Excelência MADEIREIRAS COLIBRI – ME e VALDINEI PEREIRA GOMES, 

como incursos no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.

Despacho: Vistos em correição.I – Certifique-se se existe algum 

documento pendente de juntada nos presentes autos. II – Não havendo 

reitere-se o ofício à SEJUDH conforme decisão de ref.: 86, constando que 

ausência de resposta poderá, em tese, acarretar a configuração de crime 

de desobediência. III – Após, cumpra-se conforme determinado na decisão 

de ref.: 70. Oportunamente, conclusos. Cumpra-se. Às providênciasAlto 

Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 13 de abril de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 1636-36.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M DE OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS - 

ME, GISLAINE MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CÉSAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7.542-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G M DE OLIVEIRA COMERCIO DE 

MADEIRAS - ME, CNPJ: 16588215000105, Inscrição Estadual: 3653838 e 

atualmente em local incerto e não sabido GISLAINE MORAES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 00011590203, Rg: 10.561.331, Filiação: Idenir Moraes de Oliveira e 

Geraldo de Oliveira, data de nascimento: 14/06/1989, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça que subscreve, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência 

oferecer DENÚNCIA contra GM DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRAS – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ 

16.588.2015/0001-05, inscrição estadual nº 3653838, situada na Rua Bem 

Te Vi s/n, Jacy Paraná, Município Porto Velho/RO e GISLAINE MORAES DE 

OLIVEIRA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 14/06/1989, 

portadora do RG nº 1056133-1 SSP/AC, inscrita sob o CPF nº 

000.115.902-03, filha de Nilson Geraldo de Oliveira e Idenir Moraes de 

Oliveira, residente na Rua Bem Te Vi, Bairro Jacy Paraná, Porto Velho/RO. 

pela prática do seguinte fato delituoso. Em julho de 2015, os denunciados 

GM DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRAS – ME e GISLAINE MORAES DE 

OLIVEIRA venderam madeira sem licença válida, outorgada pela 

autoridade competente. No dia 28 de julho de 2015, os fiscais do INDEA e 

os Policiais Militares Ambientais realizaram a abordagem do veículo placa 

NDL-3358 e GUR-7708, ambas da cidade de Espigão do Oeste/RO, que 

estava transportando madeira e era conduzido por Clayton Campos 

Marreiro. Ao realizarem a vistoria da madeira carregada, os fiscais 

constataram que havia madeira sendo transportada sem nota fiscal e DOF, 

consoante auto de constatação de fls. 09. Diante de todo o ocorrido, 

denuncio a Vossa Excelência GM DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MADEIRAS 

– ME e GISLAINE MORAES DE OLIVEIRA, como incursos no art. 46, 

parágrafo único, da Lei 9.605/98.

Despacho: Vistos em correição.I – Certifique-se se existe algum 

documento pendente de juntada nos presentes autos. II – Não havendo 

reitere-se o ofício à SEJUDH conforme decisão de ref.: 66, constando que 

ausência de resposta poderá, em tese, acarretar a configuração de crime 

de desobediência. III – Após, cumpra-se conforme determinado na decisão 

de ref.: 54. Oportunamente, conclusos. Cumpra-se. Às providênciasAlto 

Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica. MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 13 de abril de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 4190-07.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON VILAS BOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON VILAS BOAS DE ANDRADE, 

Cpf: 94054754287, Rg: 1.014.762, data de nascimento: 10/01/1987, 

brasileiro(a), natural de Jaru-RO, solteiro(a), empresário. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, 

por seu Promotor de Justiça que subscreve, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA contra CLEITON VILAS BOAS DE ANDRADE, brasileiro, 

empresário, solteiro, nascido em 10/01/1987, natural de Jaru/RO, portador 

do RG nº 1014762 SESDEC/RO, inscrito no CPF sob o nº 940.547.542-87, 

residente na Rua Bahia, nº 3620, esquina com a Avenida Guaporé, Setor 

05, CEP 76870730, Ariquemes/RO pela prática do seguinte fato delituoso. 

Em setembro de 2016, o denunciado CLEITON VILAS BOAS DE ANDRADE 

é sócio administrador da empresa BOAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME e, nessa condição, vendeu madeira sem licença válida, 

outorgada pela autoridade competente. Diante de todo o ocorrido, 

denuncio a Vossa Excelência CLEITON VILAS BOAS DE ANDRADE, como 

incursos no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.

Despacho: Vistos em correição. I – DEFIRO a cota ministerial retro.II – 

Expeça-se edital para citação do réu, nos moldes do artigo 361 do Código 

de Processo Penal e da decisão que recebeu a denúncia, pelo prazo de 

15 (quinze) dias. III – Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado 

visa ao MPE. Oportunamente, conclusos. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Alto Araguaia, data da assinatura eletrônica. Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.
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Alto Araguaia, 13 de abril de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58877 Nr: 1582-07.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO DO CARMO ADORNO, VILMAR DO 

CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDÉSIO DO CARMO ADORNO, Cpf: 

24721328168, Rg: 0.330.164-8, Filiação: Maria do Carmo Adorno e 

Messias Ferreira Adorno, data de nascimento: 21/03/1962, brasileiro(a), 

natural de Torixoréu-MT, divorciado(a), advogado.. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que a presente 

subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro 

no artigo 41 do CPP, vem à digna presença de Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA em face de: EDÉSIO DO CARMO ADORNO, brasileiro, 

divorciado, nascido em 21/03/162, natural de Torixoréu/MT, portador do 

RG 03301648 SSP/MT, inscrito sob o CPF nº 247.213.281-68, filho de 

Messias Ferreira Adorno e Maria do Carmo Adorno, residente na Rua 28, 

1338, Jardim Santiago, Tangará da Serra/MT e VILMAR DO CARMO 

ADORNO, brasileiro, casado, nascido em 02/07/1976, natural de Nova 

Xavantina/MT, portador do RG 00943797500 Detran/MT, inscrito sob o CPF 

nº 655.522.101-15, filho de Messias Ferreira Adorno e Maria do Carmo 

Adorno, residente na Rua Maranhão, 08, Qd. 51, CPA II, Cuiabá/MT, pelas 

seguintes motivações fáticas e jurídicas. Consta dos autos que ano de 

2009, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, os denunciados falsificaram e 

utilizaram de documento particular falso, para ingressar com ação no 

Judiciário, em nome de Marilsinete Parreira Vieira. Foi apurado que 

Marilsinete Parreira Vieira sofreu um acidente automobilístico, razão pela 

qual procurou o denunciado Vilmar, que era seu vizinho, com o fito de que 

fosse intermediado o recebimento do Seguro DPVAT. No escritório de 

advocacia, Marilsinete foi atendida pelo denunciado Vilmar, o qual ficou 

com os documentos relativos ao processo e os repassou para seu irmão, 

também denunciado, Edésio do Carmo Adorno. De posse dos documentos 

de Marilsinete Parreira Vieira, ambos falsificaram a assinatura desta no 

atestado de pobreza, inclusive inseriram endereço falso, como se ela 

residisse no município de Alto Araguaia, quando na verdade era 

domiciliada na cidade de Rio Verde/GO. Diante de todo o ocorrido, 

denuncio a Vossa Excelência EDÉSIO DO CARMO ADORNO e VILMAR DO 

CARMO ADORNO, como incursos no art. 298 do Código Penal.

Despacho: Vistos em correição. I – DEFIRO a cota ministerial retro.II – 

Proceda-se a nova tentativa de citação do réu Vilmar do Carmo Adorno, 

no endereço apresentado, nos moldes já delineados na decisão de ref.:. III 

– Acaso reste frustrada a tentativa de citação, vista ao MPE para requerer 

o que entender de direito. IV – Sem prejuízo, expeça-se edital para citação 

de Edésio do Carmo Adorno, nos moldes do artigo 361 do Código de 

Processo Penal.Oportunamente, conclusos. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Alto Araguaia, data da assinatura eletrônica. Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 13 de abril de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000213-48.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000213-48.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 10.516,18 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, 

Interpretação / Revisão de Contrato]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: RUDI BASSO Endereço: Rua Mascarenhas de Morais, 

1444, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO HONDA S/A. Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO 

BUSTAMANTE, 377, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04710-090 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente na pessoa de 

seu advogado para comparecer a audiência de conciliação designada 

para o dia 16/06/2020 às 13:00 horas (MT) que se realizará no CEJUSC 

desta comarca, bem como, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o preparo da carta precatória de citação e intimação. Alto Araguaia, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000313-03.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT25324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000313-03.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 32.235,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOSE DOMINGUES Endereço: 

Rua Dom Aquino Corrêa, 534, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: 

RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 andar, Santo Agostinho, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte 
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requerente, na pessoa de seu advogado, para comparecer a audiência de 

conciliação designada para o dia 16/06/2020, às 13h00min (MT) que se 

realizará no CEJUSC desta comarca. Alto Araguaia, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-61.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

MARIA LOPES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

REINI MARIA DA BADIA (TESTEMUNHA)

MARIA CICERA DE SANTANA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001262-61.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 12.428,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA DA 

SILVA FERREIRA Endereço: Rua 22, 270, Vila Aeroporto, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: REINI MARIA DA BADIA 

Endereço: Avenida Doutor José Morbeck, 172, Morada do Sol [Vila 

Aeroporto], CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: MARIA CICERA DE 

SANTANA Endereço: Av. Zeca Ferreira, 2038, Centro, STA RITA 

ARAGUAIA - GO - CEP: 75840-000 Nome: MARIA LOPES DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua Martins Domingos, s/n, Casa Verde, Vila Esperança, STA 

RITA ARAGUAIA - GO - CEP: 75840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE E SUAS 

TESTEMUNHAS na pessoa de seu advogado, para comparecerem a 

audiência designada para o dia 01/07/2020, às 14h00min (MT), nesta 

comarca. Alto Araguaia, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000993-22.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON OVIDIO DE PAULA (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO VILELA (AUTOR(A))

JOSE FLAVIO DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA MARTINS OAB - GO16145 

(ADVOGADO(A))

ELIANE DA SILVA MORAES OAB - TO3508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000993-22.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO VILELA Endereço: 

FAZENDA AGUA LIMPA, ZONA RURAL, PONTE BRANCA - MT - CEP: 

78610-000 Nome: JOSE FLAVIO DE LIMA Endereço: 7, S/N, QD 12 LT 5, 

MUTIRAO IV, MINEIROS - GO - CEP: 75830-000 Nome: CLAYTON OVIDIO 

DE PAULA Endereço: Rua 10, QD 08, Lt. 25, s/n, Setor Vilhena, MINEIROS - 

GO - CEP: 75830-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE E TESTEMUNHAS na pessoa de 

seus advogados para comparecerem a audiência designada para o dia 

01/07/2020 às 13h00mim (MT), nesta comarca. Alto Araguaia, 15 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000247-23.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAYANE VALE DE LIMA OAB - GO38539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000247-23.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Guarda, Reconhecimento / Dissolução]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO LUCIANO PIMENTEL 

VELOSO Endereço: AVENIDA 13, 22, BAIRRO FELIZ, INACIOLÂNDIA - GO 

- CEP: 75550-000 POLO PASSIVO: Nome: DANILA ALVES BRITO 

Endereço: ASSENTAMENTO GATO PRETO, 0, AO LADO DA ESCOLA 

ANIBAL PEREIRA JUNIOR, ZONA RURAL, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente na pessoa de 

seu advogado, para comparecer a audiência de conciliação designada 

para o dia 16/06/2020 às 14h00min (MT) que se realizará no CEJUSC 

desta comarca. Alto Araguaia, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-56.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA LOURENCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23679/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SIDNY AWWAD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000206-56.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 10.042,90 ESPÉCIE: [Sustação de Protesto, Protesto Indevido de 

Título, Cancelamento de Protesto]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ILZA LOURENCO Endereço: Rua 30, 83, Vila 

Aeroporto, Nossa Senhora Aparecida, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Av. 

Carlos Hugueney, 842, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

Nome: SIDNY AWWAD Endereço: AVENIDA GOIÁS, 3400, Quadra 06, Lote 

2E, VILA JARDIM RIO CLARO, JATAÍ - GO - CEP: 75802-110 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE na pessoa de seu advogado, para 

comparecer a audiência designada para o dia 16/06/2020 às 12h30min 

(MT) que se realizará no CEJUSC desta comarca.. Alto Araguaia, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-64.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PAES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000102-64.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 12.468,00 ESPÉCIE: [Pensão por Morte (Art. 74/9)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ILDA PAES DOS 

SANTOS Endereço: Rua Jatobá, S/N, Maria das Graças, ALTO ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: Agência do Instituto 

Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato Grosso Endereço: RUA 

ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE na pessoa de seu advogado para comparecer a 

audiência instrutória, designada para o dia 01/07/2020 às 14h20min (MT) 

no Edifício do Fórum desta comarca. Alto Araguaia, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89378 Nr: 5872-60.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE INDALÉCIO ZUCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder à parte autora o 

benefício de aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 20/07/2017 (data do requerimento administrativo), com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 17-76.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 45) e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 

ÀS 16H:30 MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 100-92.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIENE CORREIA SANTOS 

- OAB:25199

 Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 50) e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 

ÀS 13H:00 MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60982 Nr: 85-21.2015.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALPHA CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, 

LEONARDO PERFECTO DE LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve o esgotamento 

de todos os meios para localização do endereço da ré, o que torna 

prematura a citação editálicia, sob pena de nulidade.

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.

A citação por edital só deve ser realizada, quando comprovado o prévio 

esgotamento dos meios de localização dos réus.

 (AgR 22955/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 

04/03/2016) (Grifei)

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação da parte requerida por edital 

(ref. 47).

 INTIME-SE a parte autora para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, o 

endereço da parte requerida ou demonstre o esgotamento das tentativas 

de obter a informação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34088 Nr: 1623-76.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vaucher de 

Oliveira Klein - OAB:12066

 Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR a acusada MÔNICA REIS E SILVA CAZONI, dando-o como 

incurso no crime tipificado pelo artigo 125 do Código Penal, para que seja 

submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que 

faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 1411-16.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DE JESUS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CASTRO, MARISA PEREIRA DE 

SOUZA DE CASTRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, Rubens Henrique de Freitas - OAB:177.733/SP

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo o Requerente, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar a distribuição da Carta Precatória de ref: 145.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-86.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000398-86.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:EDUARDO DE 

SOUZA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA MARIANE 

PASSOS FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 27/07/2020 Hora: 13:50 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-10.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT16396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a vossa senhoria na qualidade de advogado da parte Exequente, 

para requerer o que entender de direito no prazo legal, anexo certidão do 

sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010065-16.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, intimada a manifestar no prazo de 05(cinco) dias, 

caso queira, nos termos da petição id. 13009628.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161767 Nr: 1198-70.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/O, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em detida análise dos autos, constata-se que a Parte Autora acostou 

comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide (fl. 15), o 

que inviabiliza sobremaneira a análise da competência.

Assim, FACULTO à Parte Autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome próprio (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro, 

deverá a Parte Autora comprovar a relação de parentesco ou de 

locação/comodato com o mesmo, apresentando os documentos 

pertinentes.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 18 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111662 Nr: 2698-16.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada 

pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$ 130.101,69 (cento e trinta mil, cento e um reais e sessenta 

e nove centavos), com acréscimos e juros moratórios de 1% ao mês e 

correção monetária a partir do vencimento do respectivo título - artigo 397, 

do Código Civil. 24. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil.25. Decorrido o prazo recursal, em não se 

iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157410 Nr: 6893-39.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL E RESTAURANTE LAROCCA - M. NOGUEIRA DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMI SEGURITIZADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES - 

OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - OAB:13966/MT, 
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TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:14210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jaqueline umeno - OAB:, 

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - OAB:29120

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88121 Nr: 3887-34.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONÁRIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de desarquivamento, atenda-se na forma requerida.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90430 Nr: 751-92.2014.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Vistos,

Ante o decurso do prazo elencado às fls. 89 sem qualquer manifestação 

pelo prosseguimento do feito, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112740 Nr: 3305-29.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 116, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143705 Nr: 7103-27.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVANDRO RIBEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 Vistos,

Ante a concordância da parte exequente (fls. 64) quanto ao pedido 

parcelamento do débito requerido pela parte executada (fls. 61), defiro-o, 

posto que, determino que sejam os autos mantidos em cartório até o total 

cumprimento da obrigação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145449 Nr: 8095-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

endereço da parte requerida atualizado e divergente do já informado nos 

autos ou requeira sua citação por edital, sob pena de extinção do feito.

Apresentado o endereço, proceda-se com a citação da parte requerida 

para, querendo, em 15 dias, contestar a ação.

 Caso a parte exequente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 

20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

Em caso de inércia pela parte executada, nomeio a Defensoria Pública, 

atuante nesta Comarca, como curador especial da parte ré, devendo ser 

intimado para seu mister.

 Sem prejuízo, sendo a parte requerente intimada para dar prosseguimento 

ao feito (item 1 da presente decisum) e manter-se inerte, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155052 Nr: 5523-25.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYELLEN SOUZA ARAGÃO SANTOS, HGAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON CHARLES DA MOTA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan Euzébio Debo Orth - 

OAB:24.546

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157481 Nr: 6939-28.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30298 Nr: 2025-38.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, KEYWALDO 

VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33409 Nr: 3066-40.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROCURADORA

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89842 Nr: 194-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA ALVES PUGAS, INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS- CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26297 Nr: 2329-71.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO DA COSTA DINIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22283 Nr: 2390-63.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161956 Nr: 1320-83.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA LUCIANA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pelo necessitado.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 983-46.2010.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO UREL, DEOLINDA MAZALI UREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, Lauro Everson Casasus Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca das fls. 

128-144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106295 Nr: 5669-08.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDA ALMEIDA DE OLIVEIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA- MT - 

INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, Joaquim Gomes de Oliveira - OAB:17.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias, naquilo que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 3734-93.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ANTONIO ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora, para que no prazo de 15 dias, se manifeste naquilo que 

entender de direito, considerando o decurso do prazo solicitado nas fls. 

118.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148984 Nr: 1657-09.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISSON PEDRO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:OAB MT 20466

 Intimação da defesa para apresentar a defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157065 Nr: 6699-39.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUANDERSON DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:OAB/MT 24.709

 Intimação da defesa, da r.sentença proferida nos autos 

supraidentificados,as fls.129/132,cujo teor segue transcrito"...Diante do 

exposto julgo procedente a presente denúncia para CONDENAR 

Wuanderson dos Santos Carvalho a pena de 05 (cinco) anos de reclusão 

e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo 

crime do art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, em regime 

inicial fechado, sem substituição pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos e/ou sursis.48. O sentenciado deverá permanecer segregado 

até o trânsito em julgado desta decisão, eis que mantenho sua prisão 

cautelar por entender que persistem os requisitos da prisão preventiva. O 

fumus comissi delicti, embora não haja ainda o trânsito em julgado, se 

apresenta robusto neste momento processual, ante a condenação do réu. 

O periculum in libertatis continua presente na forma como lançado nas 

decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, 

especialmente para resguardo e mantença da ordem pública, diante da 

possibilidade concreta de o réu, se em liberdade, voltar a delinquir...50. 

Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Gestor, inscreva-se os nomes dos réus no rol dos culpados, 

oficie-se ao TRE (art. 15, III, da CF), aos Institutos Estadual e Nacional de 

Identificação, bem como aos demais órgãos de registro, comunicando-se o 

teor desta sentença para os devidos fins de direito e expeça-se a 

competente Guia de Execução Penal definitiva, observado o disposto nos 

artigos 105 e seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), formando-se o 

respectivo processo executivo de pena.51. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento das custas/despesas processuais, ante a ausência de 

comprovação de suficiência econômica. 52. Tudo cumprido, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação,procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.P.I. Cumpra-se..."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-56.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000437-56.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.251,00 POLO ATIVO: 

Nome: RICARDO OLIVEIRA XAVIER Endereço: Rua Bela Vista, 76, Sem 

bairro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Endereço: RODOVIA CELSO 

GARCIA CID, s/n, - DO KM 374,001 AO KM 377,000, CONJUNTO 

HABITACIONAL FLORES, LONDRINA - PR - CEP: 86047-500 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-22.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000297-22.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 36.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS Endereço: rua universo, 233, 

maracana, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 

1189, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000263-47.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO SANTANA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE JULIANA LEITE OAB - MT22499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000263-47.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 32.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JUSTINO SANTANA LEITE Endereço: rua colibri, 6, Jardim dos 

Passáros, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE 

ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 

ESPÉCIE: [Anulação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, 

do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA DE LIMA CARLUCCI OAB - SP299574 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000467-28.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 38.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - ME Endereço: Rod. Governador 

Fernando Correa da Costa, 725, S, Centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA 
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LTDA Endereço: AVENIDA CEZAR MINGOSSI, 108, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, SERTÃOZINHO - SP - CEP: 14177-293 ESPÉCIE: [Prestação 

de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-13.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA DE LIMA CARLUCCI OAB - SP299574 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000468-13.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.240,00 POLO ATIVO: 

Nome: AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - ME Endereço: Rod. Governador 

Fernando Correa da Costa, 725, S, Centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA 

LTDA Endereço: AVENIDA CEZAR MINGOSSI, 108, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, SERTÃOZINHO - SP - CEP: 14177-293 ESPÉCIE: [Prestação 

de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-65.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY APARECIDA MEIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GUILHEN CARDOSO OAB - SP306033 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000029-65.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.107,67 POLO ATIVO: 

Nome: SIRLEY APARECIDA MEIATO Endereço: RUA BOM SUCESSO, S/N, 

BOA ESPERANÇA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: 

PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, 20, 11 ANDAR, SALA N 1.012, CENTRO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 Nome: MGW ATIVOS - GESTAO E 

ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1461, CONJ. 153, ANDAR N 15, TORRE SUL, 

JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01452-002 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-86.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000338-86.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: SELMA RIBEIRO DOS SANTOS Endereço: AVENIDA MARECHAL 

RONDON, 2100, RESTAURANTE RECANTO DO SONHO, JARDIM 

AEROPORTO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-37.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000005-37.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 16.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER Endereço: Rua Joaquim 

Mariano Miranda, 210, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida 

Getúlio Vargas, 1300, VIVO S.A., QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Assinatura Básica Mensal, Indenização por Dano 

Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-06.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000020-06.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ROSELI DA SILVA Endereço: RUA PROJETADA, 03, QUADRA 20, 
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JARDIM ORIENTE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-27.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANTONIO FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000523-27.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALCEU ANTONIO FURLAN Endereço: ANA LUCIA, S/N, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO PAN Endereço: AV PAULISTA, 2240, - DE 2134 AO FIM - 

LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-300 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-25.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE ROCHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000064-25.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.379,37 POLO ATIVO: 

Nome: GEISIANE ROCHA MIRANDA Endereço: Rua Pantaneira, 644, 

Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA 

SANTA MADALENA SOFIA, 25, andar 03 sala 03, VILA PARIS, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 Nome: UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA Endereço: Rua Celso Rosa Lima, 402, centro, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAMAR PEREIRA NETO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001167-38.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 8.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ERIVAMAR PEREIRA NETO DE PAULA Endereço: Rua Planalto, 321, 

Maracana, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, 1012, 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1012, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 20071-910 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-03.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DENISE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000296-03.2020.8.11.0008. REQUERENTE: ASSIS GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DENISE Vistos. Em 

análise da inicial, denota-se que o tratamento médico solicitado ao paciente 

se insere no rol dos deveres do Estado, justamente por compreender 

procedimento de alta complexidade, em que deve ser observada as regras 

administrativas repartida entre os entes da federação na realização 

desses procedimentos, porquanto a responsabilidade é solidária entre 

eles. Isso porque o Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma 

rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o 

grau de complexidade dos serviços. Desse modo, a realização de 

procedimento cirúrgico, considerado de alta complexidade, é atribuída aos 

Estados, onde inexiste Municípios elencados como polo macrorregional. 

Além do mais, conquanto não se exija que os municípios menores 

mantenham estrutura para realização direta de procedimentos de cirurgias 

de alta complexidade, impõe-se a eles o devido encaminhamento do 

paciente para o atendimento integral de que necessita, razão pela qual a 

responsabilidade recai sobre o Estado. Aliás, essa é a orientação do 

Enunciado n.º 08, da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

De Justiça, in verbis: ENUNCIADO N.º 08: Nas apreciações judiciais sobre 

ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras 

administrativas de repartição de competência entre os entes federados. 

(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) . Assim, 

pelo exposto, FACULTO a parte autora promover a emenda da inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja devidamente regularizado o 

polo passivo da ação, incluindo o ESTADO DE MATO GROSSO, 

preenchendo-se, dessa forma, os requisitos necessários da petição 

inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Com a 

emenda ou decurso do prazo, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 15 de abril de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000964-76.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ARILSON DA COSTA BRITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

inicial não atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, sendo de se 

destacar a correta comprovação do endereço do autor e os documentos 

ilegíveis. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os termos da 

ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se encontra afixado 

no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra em vigor: “ORDEM 

DE SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO 

FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o 

artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; 

Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos princípios da 

informalidade, celeridade e de economia processual; Considerando que o 

processo no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 

2.256,56, conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; 

Considerando que a sistemática atual de tramite do processo no Juizado 

Especial não permite que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação 

prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado extinção do processo, 
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sem resolução do mérito, somente depois de todo o procedimento; 

Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais realmente 

atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, 

evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residência emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, 

atentando-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO FREITAS HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000949-10.2017.8.11.0008. REQUERENTE: VANDO FREITAS HENRIQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

inicial não atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, sendo de se 

destacar a correta comprovação do endereço do autor . Ao ajuizar a 

inicial, o advogado deverá observar os termos da ordem de serviços que 

abaixo se colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado 

desta Comarca e que se encontra em vigor: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, 

ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, 

LXXVIII da Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residência emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 
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arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500358-76.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GASPARINI LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500358-76.2015.8.11.0008. EXEQUENTE: EVA GOMES DA SILVA 

OLIVEIRA - EPP EXECUTADO: RENATA GASPARINI LOPES Vistos. 

Intime-se o exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito, providenciando o regular andamento da 

execução. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-29.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000206-29.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA MARTINS 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a inicial 

não atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a 

correta comprovação do endereço do autor e os documentos ilegíveis. 

Ademais, a parte autora não foi encontrada pelo oficial de justiça no 

endereço declinado na inicial (Id.24789725). Ao ajuizar a inicial, o 

advogado deverá observar os termos da ordem de serviços que abaixo 

se colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado desta 

Comarca e que se encontra em vigor: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII 

da Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residência emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 306 de 730



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-48.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. S. (AUTOR)

FATIMA FERNANDA DA SILVA (AUTOR)

DANIELLY LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REU)

MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL S.A. (REU)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e materiais 

com pedido tutela de urgência, movida por DANIELLY LIMA DA SILVA, 

LUANY VIANA DA SILVA, menor impúbere, neste ato representada por 

sua genitora, que tem também é autora nestes autos, Sra FÁTIMA 

FERNANDA DA SILVA em face da empresa de turismo MELIUZ 

VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO VIRTUAL S.A., empresa de turismo TVLX 

VIAGENS E TURISMOS S.A. (VIAJANET) e a AÉREA AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S.A., todos devidamente qualificados nos autos. 

Em síntese, consta na inicial que as autoras adquiriram da primeira 

requerida passagens aéreas com o seguinte trajeto, de ida de Cuiabá -MT 

à Toledo-PR para o dia 07/03/2020, e de volta de Toledo-PR a Cuiabá-MT 

para o dia 25/03/2020. Alegam que a viagem começou normalmente, por 

outro lado, no retorno passaram por vários transtornos, a começar pela 

alteração do local de embarque, de modo que, ao invés de partir da cidade 

de Toledo-PR pela manhã, o voo foi programado para o período vespertino 

partindo de Cascavel-PR, o que obrigou o deslocamento das mesmas até a 

cidade de Cascavel/PR. Em seguida, e já no local de embarque, as autoras 

foram surpreendidas com a notícia de que o voo foi remarcado para 

meados do mês de maio de 2020, sem qualquer comunicação prévia, 

tampouco foi prestado auxílio quanto as despesas desembolsadas. Com 

isso, as autoras foram obrigadas a adquirirem novas passagens aéreas, 

agora partindo da cidade de Curitiba/PR, distante mais de 500 KM da 

cidade de Cascavel, cujas despesas também foram totalmente custeadas 

pelas requerentes, inclusive as novas passagens de retorno vendidas 

pela segunda requerida, mesmo sendo as empresas parceiras no 

transporte aéreo de passageiros. Assim, ingressa com a presente ação 

judicial, requerendo a concessão da tutela antecipada, no sentido de 

restituir o valor de R$ 1.797,13 (mil, setecentos e noventa e sete reais e 

treze centavos) desembolsado pelas requerentes para a aquisição de 

novas passagens aéreas perante a segunda requerida, uma vez que o 

retorno foi remarcada para meados do mês de maio deste ano, sob pena 

de multa diária. Ao final, pugna pela total procedência de todos os pedidos 

postos na inicial, ratificando-se a tutela antecipada, porventura, deferida, 

com a devida concessão das benesses da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

DECIDO. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita, uma vez que atendidas as exigências estabelecidas no 

art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

autora não faça jus. Passo à análise do pedido de tutela antecipada. A 

Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Pois bem. In casu, 

denota-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da 

medida, sobretudo porque as passagens aéreas foram vendidas por 

empresas distintas, cuja parceria alegada na inicial deverá ser objeto de 

prova nos autos. Além disso, as alegações postas na inicial devem ser 

submetidas ao crivo do contraditório, tendo em vista que não é razoável 

uma companhia aérea alterar a data de retorno de um voo marcado para o 

dia 25/03/2020 para meados do mês de maio deste mesmo ano. Além 

disso, consigne-se que, comprovando-se os fatos narrados na inicial na 

fase instrutória, pode-se configurar falha na prestação dos serviços, não 

somente por incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, mas 

tendo-se em vista, também, a regra prevista no art. 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, o que irá impõe ao réu o ônus de provar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

Desse modo, compete à requerida o ônus probatório quanto ao caso em 

análise, sobretudo quanto à inexistência de falha na prestação dos 

serviços. Assim, e inexistindo elementos nos autos a evidenciar a 

concessão da tutela de urgência nesta oportunidade, seja pela 

necessidade de dilação probatória, seja porque ausentes os requisitos 

fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO a medida pleiteada na 

inicial. Por outro lado, levando-se em consideração as regras de 

experiência, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que DETERMINO, desde logo, que a 

parte requerida apresente, no prazo da contestação, contrato ou prova de 

que a autora efetivamente contratou/usou os serviços da requerida; ou 

que tenha anuído a contratação por terceiros. AGENDE-SE data para 

audiência de conciliação/mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

devendo constar a advertência de que, não comparecendo na audiência 

designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será 

proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). Faça-se 

constar na citação, que a contestação poderá ser apresentada, em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, nos termos do artigo 925 da 

CNGC/MT. Juntada a contestação, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar impugnação, se for o caso, no prazo legal. INTIME-SE a parte 

autora, para que compareça na referida audiência. Eventuais documentos 

que, porventura, ainda não foram juntados ao processo poderão ser 

juntados aos autos até, no máximo, a data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo, contudo, ser juntados preferencialmente no pedido 

inicial e na contestação. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais 

mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação (art. 19, §2º da lei n. 9.099/95). Na sequência, 

CONCLUSOS para deliberações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 15 de maio de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000263-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DIAS (EXECUTADO)

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO PASQUINI (EXECUTADO)

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS (EXECUTADO)

MARCELO CAMPOS MARTINS (EXECUTADO)

MARLON CASSIO WIEGERT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, 

procedam o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, 

para intimação dos Requeridos, bem como para retiras-la e promoverem 

sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, comprovando nos autos, no 

prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000256-89.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. (REQUERENTE)
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P. G. S. (REQUERENTE)

LUCIANE INES LEIDEMER WERLANG SIEBERT (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CESAR SIEBERT (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000256-89.2020.8.11.0050. INVENTARIANTE: LUCIANE INES LEIDEMER 

WERLANG SIEBERT REQUERENTE: G. S., P. G. S. DE CUJUS: FABIO 

CESAR SIEBERT Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Inventário proposta 

em virtude do falecimento de FABIO CESAR SIEBERT. 2. Nomeio 

inventariante a parte requerente LUCIANE INÊS LEIDEMER WERLANG 

SIEBERT, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias (art.617, 

parágrafo único, CPC) e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art.620, CPC), juntando aos autos as certidões negativas 

de débito das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal. 3. Após, 

cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a Fazenda 

Pública Municipal, Estadual e Federal (art.626, CPC), manifestando-se 

sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, 

em 20 (vinte) dias (art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (art.634, CPC), manifestando-se expressamente. 4. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.636, do CPC) e, 

digam as partes em 15 dias (art.637, do CPC). 5. Se concordes, ao cálculo 

e digam, em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC). 6. Oportunamente, anoto 

que o valor atribuído a causa deve corresponder à totalidade dos bens 

inventariados e, caso o montante inventariado supre o valor atribuído, 

determino desde já a emenda à inicial a fim de que seja atribuído valor 

correto à causa com a complementação do recolhimento das taxas e 

custas judiciárias. 7. Vistas ao Ministério Público. 8. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000618-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J G PILGER EMPREENDIMENTOS - ME (REU)

VANDERLEI EDECIO ZIMMER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000618-62.2018.8.11.0050. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: J G 

PILGER EMPREENDIMENTOS - ME, VANDERLEI EDECIO ZIMMER Vistos, etc. 

1. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, 

considerando que a execução tramita desde 2009, visando a continuidade 

no processamento da demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados BACENJUD, 

SIEL e SINESP/INFOSEG ( DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

sol icitando informações acerca do endereço da parte 

requerida/executada. 2. Localizado o endereço do requerido/executado, 

havendo multiplicidade de logradouro, manifeste-se o exequente para que 

indique expressamente em qual deverá ser tentado o cumprimento, 

expedindo-se de imediato o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto. 3. Localizado o endereço do requerido, 

havendo multiplicidade de logradouro, manifeste-se o exequente para que 

indique EXPRESSAMENTE em qual deverá ser tentado o cumprimento, 

expedindo-se de imediato o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto. 4. Em seguida, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento do feito, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 

921, IV, do CPC. 5. Ausente a manifestação, arquive-se por 01 (um) ano 

permanecendo os autos suspensos. 6. Decorrido o prazo de suspensão 

sem que sejam localizados os devedores/bens, certifique-se, intime-se a 

exequente e devolvam-se os autos ao arquivo dando-se início a contagem 

do prazo prescricional. 7. Findo o prazo de 05 (cinco) anos à contar da 

data da primeira diligência citatória infrutífera, descontando o prazo de 

suspensão e, não sendo localizados os executados/bens penhoráveis, 

manifeste-se o exequente em 5 dias, certifique-se e façam os autos 

conclusos para sentença, nos termos do Resp. 1.340.553. 8. Intime-se. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de 

março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000631-61.2018.8.11.0050. AUTOR(A): FERNANDO DA SILVA SA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

1. Tendo em vista a certidão id 15957650, redesigno a audiência de de 

conciliação para o dia 18 de dezembro de 2019, às 13h15min à realizar-se 

no CEJUSC. 2. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do 

Parecis/MT, 30 de maio de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000631-61.2018.8.11.0050. AUTOR(A): FERNANDO DA SILVA SA REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. 1. Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação juntada 

aos autos. 2. Em seguida, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 3. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos. 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000741-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ADELIA ERNESTINA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000741-60.2018.8.11.0050. AUTOR(A): VANESSA DE OLIVEIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação 

para Concessão de Benefício Previdenciário proposto VANESSA DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS 

visando o recebimento de Pensão Por Morte em virtude do falecimento da 

filha Thaisa de Oliveira Sulzbacher em 24.07.2016. Narra a autora que sua 

filha era segurada da previdência social na data do óbito, sendo-lhe 

negada na via administrativa a pensão por morte a que faz jus pela 

qualidade de dependente do de cujus. Sustenta que a de cujus era 

responsável pelo sustento da casa sendo, sendo consequência a 

concessão da pensão por morte. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação. Realizada audiência de instrução para oitiva das 

testemunhas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A pensão 

por morte é o benefício previsto nos arts. 74 a 79 da Lei n. 8.213/91 e nos 

arts. 105 a 115 do Decreto n. 3.048/99, devido ao conjunto dos 
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dependentes do segurado que falecer, não importando que seja ele 

obrigatório ou facultativo, e se estava em atividade ou em gozo de 

benefício (auxílio-doença, aposentadoria ou salário-maternidade). O 

benefício independe de carência, sendo necessário para sua concessão: 

a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de 

dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado 

quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida 

os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das 

aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

No caso dos autos, o aludido óbito ocorrido em 24.07.2016 está 

comprovado pela respectiva certidão que instrui a inicial. A dependência, a 

seu turno, não restou devidamente comprovada, considerando que 

conforme extrato previdenciário apresentado pelo INSS, a autora recebeu 

benefício de auxílio doença pelo período de 10.07.2012 até 30.08.2018, ou 

seja, a requerente possuía renda própria antes mesmo da filha falecida 

completar maioridade até 2 anos após a sua morte. Ademais, conforme 

registros na carteira de trabalho da de cujus, não houve qualquer vínculo 

empregatício que superasse 3 meses consecutivos de atividade, 

demonstrando que ela não possuía emprego fixo certo hábil a arcar com o 

sustento e manutenção própria tampouco a de sua mãe e irmã. Dessa 

forma, ainda que a de cujus estivesse empregada e em dia com a 

contribuição previdenciária na data do óbito sendo dispensada a carência 

para o benefício ora pretendido, a ação é improcedente pela ausência da 

qualidade de dependente da genitora ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

no art.485, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

ficando a autora isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita. Incabível o reexame necessário. P. I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de abril de 2020. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002557-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. S. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 29151178, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002553-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ROLING (REQUERENTE)

MARIA DA SILVA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002041-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ANDRESSA DE AQUINO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA BATISTA MACEDO (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Carta Precatória, impulsiono 

os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001963-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS PAOLA PEGORARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON HENRIQUE BATISTA (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 41-33.2020.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERACI CARME DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 17. Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada 

MERACI CARME DOS SANTOS, qualificada nos autos, mediante 

compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, vinculada, 

ainda ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Compromisso de comparecer perante a autoridade, todas as vezes que 

for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o 

julgamento e de não mudar de residência, sem prévia permissão deste 

juízo ou se ausentar por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem 

comunicar este juízo.

b) Apresentar comprovante de endereço nos autos, no prazo de 20 

(vinte) dias, a fim de permitir sua localização para todos os fins;

c) Proibição de frequentarem bares, boates, prostíbulos etc;

d) Recolher-se diariamente à sua residência às 19:00 horas até às 05:00 

horas do dia seguinte, permanecendo por tempo integral em sua casa nos 

sábados, domingos e feriados;

 18. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA (alimentando-se o BNMP 2.0) 

em favor da acusada, salvo se por outro motivo estiver presa o que 

deverá ser verificado pela autoridade carcerária no momento do 

cumprimento da decisão.

19. EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Nortelândia/MT, com a 

finalidade de cumprimento do Alvará de Soltura e termo de compromisso 

acerca das medidas estabelecidas.

20. CONSIGNE-SE no mandado e deverá o(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça advertir ao réu que o descumprimento das medidas acima fixadas 

acarretará a revogação do benefício e consequente DECRETAÇÃO DE 

SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312, Parágrafo Único e 

art. 313, inciso III, ambos do CPP.

21. DETERMINO a juntada aos autos do laudo definitivo de constatação de 

substância entorpecente. CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas para oitiva das 

testemunhas e, com os aportes, vista ao Ministério Público e a Defesa 

para ofertarem suas alegações finais sucessivamente.

22. Ciência ao MP e à Defesa.

 23. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO EDUARDO HERRERA FERREIRA (EXECUTADO)

SIMONE SEIBERT VENTURA (EXECUTADO)

S E H FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000589-12.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: S E H FERREIRA - ME, SIMONE SEIBERT VENTURA, SILVIO 

EDUARDO HERRERA FERREIRA Vistos, etc... Em tempo, em manifestação 

de ID31115870 os executados S. E. H. FERREIRA – ME e SIMONE SEIBERT 

VENTURA FERREIRA insurgem-se contra a penhora de ativos financeiros 

realizada no presente feito, arguindo a ausência de interesse processual 

do exequente pelo não comparecimento em audiência de conciliação, 

requerendo a extinção do processo. Alegam ainda que propuseram de 

Ação ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE em face do 

requerido, pendente de apreciação do pedido de urgência. Requereram 

ainda o desbloqueio das contas de SILVIO EDUARDO HERRERA 

FERREIRA, no valor de R$ 19.131,60 (dezenove mil, cento e trinta e um 

reais e sessenta centavos; de SIMONE SEIBERTO VENTURA, no valor de 

R$ 4.663,87 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e 

sete centavos) e; da conta conjunta no valor de R$ 2.265,07 (dois mil, 

duzentos e sessenta cinco reais e sete centavos). Pois bem. Quanto a 

ausência do exequente em audiência, este juízo fixou multa nos termos da 

decisão de ID30681627 em consonância com o art.334, §8º do CPC, já que 

o não comparecimento implica em ato atentatório à dignidade da justiça e 

não em ausência de interesse processual. No que tange ao processo de 

código 1001041-85.2019.811.0050 verifico que embora proferida decisão 

em 01.04.2020 determinando providências ao autor para comprovar a 

necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, 

não há qualquer manifestação do interessado até o lançamento da 

presente decisão. Oportunamente, apense-se estes autos aqueles. 

Destarte, ausente oposição de embargos dos devedores até o presente 

momento. Ademais, a penhora de ativos financeiros segue em 1º lugar na 

ordem do art.838 do CPC e, no presente caso, os devedores não 

indicaram bens à penhora, mesmo possuindo diversos veículos, conforme 

consulta ao Sistema Renajud, sendo alguns deles de elevado valor, tal 

como caminhonete Hilux 2019 sem restrições, além de motocicleta Harley 

Davidson, que comumente, são utilizadas para o mero deleite. Não é 

possível que os devedores se beneficiem da alegação da 

impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, quando 

possuem em seu nome nada menos que 08 (oito) veículos e não indicaram 

qualquer um deles a penhora. Portanto, reputo, neste momento, que os 

devedores possuem patrimônio suficiente para sua subsistência, 

bastando alienar qualquer um deles. A execução se faz no interesse do 

credor, devendo ainda ser observado o princípio da menor onerosidade 

para os devedores (art. 797 c/c art. 805 do CPC/2015). Ainda, nos termos 

da lei processual de regência, a impenhorabilidade de quantia depositada 

em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, não está 

condicionada à comprovação de que tais valores sejam destinados ao 

sustento do titular da referida conta. Esse é a mens legis do art. 649, X, do 

antigo CPC, mantido pelo art. 883, X, do CPC de 2015. Todavia, há 

mitigações, no âmbito jurisprudencial, tal como o decidido pelo Superior 

Tribunal de Justiça, REsp: 1230060 PR 2011/0002112-6, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2014, S2 - 

SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/08/2014, quanto ao 

emprego do mencionado dispositivo legal, quando se trate de pagamento 

de pensão alimentícia ou mesmo quando a conta de poupança é 

comprovadamente utilizada para prática de abuso, má fé ou fraude, o que, 

neste momento, de forma sumária, verifico ser a hipótese nos autos. 

Assim, rejeito os argumentos apresentados pelos executados mantendo 

na íntegra a decisão de ID16413102, e DETERMINO: i) o prosseguimento do 

feito com o seu integral cumprimento, intimando-se os executados na 

forma do art. 841 dos artigos art. 841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. ii) 

em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito. iii) Havendo impugnação, 

com fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à 

parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência; iv) Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo. Inobstante tais determinações, em tese, é cabível a 

substituição do numerário penhorado por outros bens penhoráveis e, caso 

os devedores o façam, intime-se o exequente para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive sobre eventual remoção e alienação 

antecipada. Intimem-se. Expeça-se o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 13 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000427-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

TANIA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

POLLYANA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000427-17.2018.8.11.0050. REQUERENTE: POLLYANA MACEDO PRADE, 

TANIA MACEDO PRADE, PAULA MACEDO PRADE REQUERIDO: JUSTIÇA 

PÚBLICA Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de alvará judicial de valores 

deixados pela de cujus Zélia Macedo Prade, proposto por POLLYANA 

MACEDO PRADE, TÂNIA MACEDO PRADE e PAULA MACEDO PRADE, 

filhas da falecida. 2. Aduzem que a genitora deixou valores depositados 

junto ao Banco do Brasil decorrentes de saldos em conta corrente e/ou 

poupança e de FGTS, INSS e PIS/PASEP junto à Caixa Econômica Federal. 

3. Pleiteiam a expedição de alvará para levantamento dos valores que lhe 

são cabíveis. 4. Juntaram aos autos as certidões negativas de débitos 

fiscais. 5. Os autos vieram conclusos. 6. É o relatório. 7. Decido. 8. A 

matéria em apreço encontra tratamento na Lei nº. 6.858/80, que dispõe 

sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, e que, em seu artigo 1º 

estabelece, in verbis: “Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento”. 9. E prossegue o artigo 

2º da mesma lei: “Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional”. 10. Incontroverso nos autos a morte de Zélia Macedo Prade. 11. 

Por outro lado, restou comprovado que as requerentes figuram na linha de 

sucessão hereditária da de cujus, na qualidade de filhas, conforme se 

infere do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil. 12. Ante o exposto, com 

base na Lei nº. 6.858/80 julgo procedente o pedido contido na inicial, para 

o fim de determinar a expedição de alvará em cotas iguais em favor das 

autoras, autorizando o levantamento dos valores em conta corrente e/ou 

poupança indicados nos autos e eventuais saldos de FGTS, INSS e 

PIS/PASEP de titularidade da de cujus Zélia Macedo Prade. 13. P.I.C. 14. 

Transitada em julgado a presente sentença, adotadas as medidas 

pertinentes, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de abril de 2020. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000741-60.2018.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ADELIA ERNESTINA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000741-60.2018.8.11.0050. AUTOR(A): VANESSA DE OLIVEIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação 

para Concessão de Benefício Previdenciário proposto VANESSA DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS 

visando o recebimento de Pensão Por Morte em virtude do falecimento da 

filha Thaisa de Oliveira Sulzbacher em 24.07.2016. Narra a autora que sua 

filha era segurada da previdência social na data do óbito, sendo-lhe 

negada na via administrativa a pensão por morte a que faz jus pela 

qualidade de dependente do de cujus. Sustenta que a de cujus era 

responsável pelo sustento da casa sendo, sendo consequência a 

concessão da pensão por morte. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação. Realizada audiência de instrução para oitiva das 

testemunhas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A pensão 

por morte é o benefício previsto nos arts. 74 a 79 da Lei n. 8.213/91 e nos 

arts. 105 a 115 do Decreto n. 3.048/99, devido ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, não importando que seja ele 

obrigatório ou facultativo, e se estava em atividade ou em gozo de 

benefício (auxílio-doença, aposentadoria ou salário-maternidade). O 

benefício independe de carência, sendo necessário para sua concessão: 

a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de 

dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado 

quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida 

os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das 

aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

No caso dos autos, o aludido óbito ocorrido em 24.07.2016 está 

comprovado pela respectiva certidão que instrui a inicial. A dependência, a 

seu turno, não restou devidamente comprovada, considerando que 

conforme extrato previdenciário apresentado pelo INSS, a autora recebeu 

benefício de auxílio doença pelo período de 10.07.2012 até 30.08.2018, ou 

seja, a requerente possuía renda própria antes mesmo da filha falecida 

completar maioridade até 2 anos após a sua morte. Ademais, conforme 

registros na carteira de trabalho da de cujus, não houve qualquer vínculo 

empregatício que superasse 3 meses consecutivos de atividade, 

demonstrando que ela não possuía emprego fixo certo hábil a arcar com o 

sustento e manutenção própria tampouco a de sua mãe e irmã. Dessa 

forma, ainda que a de cujus estivesse empregada e em dia com a 

contribuição previdenciária na data do óbito sendo dispensada a carência 

para o benefício ora pretendido, a ação é improcedente pela ausência da 

qualidade de dependente da genitora ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

no art.485, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

ficando a autora isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita. Incabível o reexame necessário. P. I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de abril de 2020. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001087-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. D. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO GONCALVES LAUS OAB - RS30083 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001087-74.2019.8.11.0050. AUTOR(A): LUCAS ESTEVAN DIAS 

TAVARES REU: MOISES CONTREIRAS TAVARES Vistos. Ante a 

impossibilidade do requerido de comparecer em audiência de conciliação 

nesta comarca, DISPENSO a realização de audiência de conciliação. 

INTIME-SE o requerido, na pessoa de seu procurador, para querendo 

contestar a ação no prazo de 15 dias. Escoado o prazo, com ou sem 

defesa, intime-se a parte autora para manifestar e requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 13 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000419-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT4207-O (ADVOGADO(A))

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT18318-B (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B R COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 02 de abril de 2020. assinado digitalmente Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001548-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITO C. DAVILA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001548-80.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS EXECUTADO: CLEITO C. DAVILA & CIA LTDA - ME Vistos. 

Diante o teor da petição de ID 24592268, intime-se a parte executada para, 

requerendo, manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 dias. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos para analise 

do pedido de ID 24592268. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000414-44.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000414-44.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 31.350,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral] POLO ATIVO: Nome: IRACY RAMOS 

Endereço: RUA ERVANCE KOLS LOTE 26 QUADRA 12, 1900, 

GREENVILLE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 15/06/2020 

Hora: 14:00 no presente feito, devendo as partes comparecerem no 

horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções 

previstas em lei, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CAMPO VERDE-MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA 

IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000801-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANATALIA SOARES ALBERNAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000801-30.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. O Requerido possui órgão específico para atendimento de demandas 

judiciais, consistente na Central Regional de Análise de Benefício para 

Atendimento de Demandas Judiciais da SR Norte e Centro-Oeste – 

CEAB/DJ/SR V, localizada no Setor de Autarquias Sul, quadra 04, Bloco K, 

Brasília CEP:70070-924. Isso posto, INTIME-SE o Requerido por meio do 

órgão acima descrito, para que, no prazo de 15 dias, efetive a implantação 

do benefício concedido por tutela antecipada na sentença. Após, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para apreciação do recurso de apelação interposto pelo Requerido. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 14 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000957-47.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000957-47.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003238-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCELO SZCZEPANSKI OAB - PR46603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003238-10.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, procedendo-se à avaliação do imóvel descrito na 

Matrícula 8.673 do Serviço de Registro desta Comarca. Juntado o laudo, 

INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre o laudo de avaliação 

no prazo de 05 (cinco) dias. O Exequente deverá se manifestar, em 

especial, quanto a eventual interesse seu na adjudicação ou na alienação 

particular do imóvel. Havendo pedido de adjudicação ou de alienação 

particular, OFICIE-SE ao Juízo deprecante, solicitando informações acerca 

da pretensão do Exequente. Do contrário, não havendo impugnação à 

avaliação nem pedido de alienação particular ou de adjudicação, NOMEIO, 

como leiloeiro, o Senhor Flares Aguiar da Silva, matrícula JUCEMAT nº 019, 

com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.836, 

edf. Work Center, Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3025-7500/99946-4717, E-mail: 

flares_aguiar@hotmail.com. Ao Leiloeiro, ARBITRO comissão 

correspondente a 2,5% do valor da avaliação, suportada pelo Exequente, 

nas hipóteses de adjudicação ou de remissão, e a 5% do valor do bem em 

caso de arrematação, paga pelo arrematante (art. 884, parágrafo único, 

do NCPC). INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, em aceitando o encargo, e 

atendendo às disposições do art. 884 e 887 do NCPC, disponibilize data 

para a realização do leilão. O Sr. Leiloeiro, com pelo menos 5 (cinco) dias 

de antecedência, deverá cientificar o Executado, por meio de seu 

Advogado, ou por correio, se não tiver Procurador constituído (art. 889, I, 

do NCPC), bem como os terceiros arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 
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do NCPC, especialmente o terceiro interessado Bom Futuro Agrícola Ltda., 

parceiro do Executado. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001247-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA LEHNEN OAB - MT24844/O-O 

(ADVOGADO(A))

NATALIA CAROLINA RODRIGUES OAB - SP354209 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001247-33.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 954,00 ESPÉCIE: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) 

POLO ATIVO: RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA 

LEHNEN, NATALIA CAROLINA RODRIGUES POLO PASSIVO: VALDIR 

ARIONES PIMPINATI JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: VALDIR 

ARIONES PIMPINATI JUNIOR, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação oposto 

pela parte contrária, em razão da prescindibilidade do Juízo de 

admissibilidade, em consonância com o art. 1.010, §1º, do NCPC, ficando 

desde já advertida acerca do §3º do mesmo artigo. CAMPO VERDE, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001524-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SERON LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA OAB - MT7166-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001524-49.2018.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação revisional na qual as Partes celebraram acordo em 

audiência de conciliação. É o relato do necessário. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta que se acate o ajuste celebrado. Assim, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, 

‘a’, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, em razão 

do acordo. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000604-75.2018.8.11.0051 Cobrança Sentença. Vistos etc. Itaú 

Unibanco S/A, instituição financeira devidamente qualificada, ajuizou a 

presente ação de cobrança em face de Ric Comércio Atacadista de 

Algodão Ltda., pessoa jurídica igualmente devidamente qualificada, 

visando à condenação da Requerida ao pagamento de dívida proveniente 

de contrato de abertura de conta corrente. Realizada a prévia audiência 

de conciliação, o acordo entre as Partes não foi possível. A Requerida, 

então, apresentou contestação. Em suas razões, alegou que o débito teria 

sido constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, de forma 

que não poderia sofrer qualquer ato de constrição. Ademais, aduziu que o 

crédito estaria incluído na lista de credores, a caracterizar a novação. 

Novamente aos autos, o Requerente informou o escoamento do prazo de 

blindagem e pediu a continuidade do feito. É o relato do necessário. 

Fundamento. Em consulta ao procedimento de recuperação judicial 

deferido em favor da Requerida – Autos nº. 1000935-57.2018.811.0051 

foi possível constatar que, de fato, como bem alegado pela Requerida, o 

crédito se encontra inscrito na lista de credores. Nota-se, dessa forma, 

que a presente ação de cobrança tem como objeto os valores já 

integrantes do plano de recuperação judicial, de forma que se tem por 

evidente a perda superveniente do interesse de agir. Com efeito, tendo em 

vista que o crédito já foi reconhecido nos autos da recuperação judicial, 

não há mais a necessidade de pronunciamento judicial para a solução da 

controvérsia posta em análise. Em outras palavras, uma vez que o crédito 

do Requerente foi incluído no Plano de Recuperação, deverá ser adimplido 

nos termos daquele instrumento. A toda evidência, permitir o 

prosseguimento da ação poderia resultar em bis in idem e enriquecimento 

sem causa, uma vez que o Requerente teria consolidado, em seu favor, 

dois títulos executivos distintos de uma mesma dívida. A respeito do tema, 

assim já decidiram os Tribunais Estaduais: "AÇÃO DE COBRANÇA – 

EXTINÇAO – CARÊNCIA DA AÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Autor 

que ingressou com ação de cobrança após deferimento do 

processamento da recuperação judicial da ré – Crédito cobrado nesta 

ação já inserido no quadro geral de credores da recuperação judicial – 

Necessidade de observância da pars conditio creditorum – Ainda que a 

sujeição do credor aos efeitos da recuperação judicial, já iniciada quando 

do ajuizamento desta ação, não obste o prosseguimento da cobrança do 

crédito, o que não se pode admitir é que prossiga o credor 

concomitantemente com a cobrança nos autos da recuperação, incluído 

no plano, e na demanda individual – Crédito do autor, que está inserido no 

plano, que deve ser cobrado pelas regras do direito falimentar – 

Entendendo o autor que o valor declarado pela recuperanda nos autos da 

recuperação não está correto, deverá impugnar o crédito respectivo no 

juízo competente e universal da recuperação – Falta de interesse de agir 

caracterizada – Extinção sem resolução do mérito – Sentença mantida – 

Apelo improvido". (TJ-SP - APL: 30053723220138260224 SP 

3005372-32.2013.8.26.0224, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

23/04/2015, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/05/2015) “(...) 2) Crédito arrolado na recuperação judicial será pago na 
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forma do Plano de Recuperação, cabendo a extinção da ação de 

cobrança do devedor principal.(...)”.(Apelação Cível, Nº 70080979867, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira 

Perez, Julgado em: 19-12-2019) Dessa forma é que, ao final, porque o 

crédito que se busca a liquidação já se encontra reconhecido nos autos 

da recuperação judicial, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Decido. Isso posto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, DECLARO extinta a presente ação. CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC; Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016487-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1016487-29.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Despacho. 

Vistos etc. No julgamento do REsp 1.800.032/MT, realizado em 05 de 

novembro de 2019, o Min. Raul Araújo inaugurou a divergência que, ao fim, 

deu provimento ao recurso para restabelecer a recuperação judicial dos 

Devedores em relação aos créditos constituídos anteriormente à inscrição 

da condição de produtor rural. Assim, ainda que o crédito seja garantido 

por meio de contrato de alienação fiduciária, INTIMEM-SE as Partes a fim 

de que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se aos autos acerca da 

sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Na oportunidade, 

tendo em vista que em alguns processos se conseguiu a reversão da 

decisão de declínio de competência, INTIME-SE o Requerente, para que, no 

mesmo prazo, se manifestar acerca da fixação da competência nesta 

Comarca. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016481-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1016481-22.2017.8.11.0041 Busca Apreensão Despacho. 

Vistos etc. INTIMEM-SE as Partes para que digam sobre a pertinência dos 

atos de apreensão, notadamente quanto à existência, ou não, de decisão 

proferida por instância superior a admitir ou a impedir a afetação de bens 

essenciais ou incluídos no plano de recuperação judicial. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 

de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINTO PAULO ZENI (EXECUTADO)

KASA NOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000269-56.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 17.817,28 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIRLÉIA 

STROBEL POLO PASSIVO: KASA NOVA CONSTRUCOES E 

ACABAMENTOS LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO REQUERENTE , para que indique bens disponíveis dos Executados, em 

(10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC. CAMPO VERDE, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001638-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MENEZES CATHALA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONE DE ARRUDA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA, manifestar-se no prazo legal. Campo Verde, 15 

de Abril de 2020 Analista Judiciário

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000926-61.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000926-61.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. GRACINA ALVES FERREIRA, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de interdição 
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com pedido de tutela antecipada em face de APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA, igualmente qualificada. Aduz, em síntese, que a requerida é sua 

irmã e foi diagnosticada com cegueira de ambos os olhos e surdez 

congênita, motivo pelo qual não possui capacidade para exercer os atos 

da vida civil. Após a análise da exordial foi deferida a gratuidade de 

justiça, designada audiência para entrevista da interditanda, concedida a 

tutela de urgência para nomear a requerente como curadora provisória, 

bem como nomeado curador especial em favor da ré. Na oralidade, após a 

entrevista, a Defensoria Pública postulou pela procedência da ação, ao 

passo que a curadora especial apresentou contestação por negativa 

geral. Determinou-se, ainda, fosse aguardado o transcurso do prazo de 

15 (quinze) dias para eventuais impugnações, nos termos do artigo 752 do 

NCPC e, após, a colheita do parecer ministerial, eis que ausente na 

solenidade. Certificado o decurso do prazo para impugnações, o parquet 

postula pela realização de perícia médica com a requerida, a fim de 

averiguar sua incapacidade. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, convém excursionar que 

despicienda a produção da prova pericial postulada pelo Ministério Público, 

máxime porque os elementos probatórios colacionados aos autos aliados 

à entrevista realizada com a requerida têm o condão, por si só, de 

evidenciar que a interditanda não possui condições de exercer livremente 

os atos da vida civil. Logo, o deferimento da perícia médica, na forma 

pugnada pelo parquet, resultaria, tão somente, no retardo da prestação 

jurisdicional fustigada nesta lide, mostrando-se, portanto, flagrantemente 

descabida. Nesta senda, afastada a imprescindibilidade da submissão da 

requerida à avaliação médica pericial, verifica-se que a ação é 

procedente. Com efeito, o presente caso se amolda precisamente ao 

inciso I, do artigo 1.767 do Código Civil, que dispõe: Art. 1.767. Estão 

sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) (destaquei). II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) IV - 

(Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V - 

os pródigos. (sem grifos no original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do 

mesmo diploma legal, legitima a requerente para pleitear a interdição. Nesta 

linha de intelecção, para a decretação dessa medida de amparo, é 

necessária a falta de discernimento para os atos da vida civil, tanto 

transitória, quanto permanente, caracterizada por graves alterações das 

faculdades psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente 

comprovado que a interditanda não tem condições, por ora, para reger 

sua pessoa e seus bens, notadamente pelo receituário médico que instrui 

a exordial, assim como pode ser observado na sua entrevista pessoal. 

Ademais, visto que plenamente provado que APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA não tem discernimento suficiente para exprimir sua vontade, 

mesmo que temporariamente, está sujeita, portanto, à curatela, consoante 

disposição do art. 1.767 do Código Civil. Destarte, resta claro que a 

interdição mostra-se adequada e necessária. É importante assinalar, 

ainda, que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 autoriza o magistrado a 

definir os limites da curatela de acordo com as potencialidade de cada 

pessoa, observadas as disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido nos presentes autos para DECRETAR a interdição de 

APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, DECLARANDO-A relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III 

do Código Civil e de acordo com o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, 

NOMEAR como CURADORA a requerente GRACINA ALVES FERREIRA, 

que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I 

do NCPC). Nos termos dos artigos 1.772 e 1.782 da legislação civil, o 

exercício da curatela fica LIMITADO para emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração. Registre-se, por 

pertinente, que a curadora não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, eventualmente 

pertencentes à interditada, sem prévia autorização judicial. Por igual razão, 

os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar da 

interditada. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil, INSCREVA-SE a presente no 

Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada, devendo o cartório observar o que determina o art. 92 e 93 

da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIME-SE 

a curadora para assinar o termo de compromisso, no qual constarão as 

restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a 

condição de interditada da requerida. Cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 20 

de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001635-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARIA SCHOFFEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SCHOFFEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1001635-96.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. VITORIA MARIA SCHOFFEN, devidamente 

qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada em face de JOSÉ SCHOFFEN, igualmente qualificado. 

Aduz, em síntese, que o requerido é seu filho e foi diagnosticado com 

Síndrome de Down, motivo pelo qual não possui capacidade para exercer 

os atos da vida civil. Após a análise da exordial foi deferida a gratuidade 

de justiça, designada audiência para entrevista do interditando, concedida 

a tutela de urgência para nomear a requerente como curadora provisória, 

bem como nomeado curador especial em favor do réu. Na oralidade, após 

a entrevista, a requerente e o parquet postularam pela procedência da 

ação, ao passo que o curador especial apresentou contestação por 

negativa geral. Determinou-se, ainda, fosse aguardado o transcurso do 

prazo de 15 (quinze) dias para eventuais impugnações, nos termos do 

artigo 752 do NCPC. Certificado o decurso do prazo para impugnações, os 

autos vieram-me conclusos. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. Com efeito, o 

presente caso se amolda precisamente ao inciso I, do artigo 1.767 do 

Código Civil, que dispõe: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

(destaquei). II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) IV - (Revogado); (Redação dada 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V - os pródigos. (sem grifos no 

original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do mesmo diploma legal, legitima 

a requerente para pleitear a interdição. Nesta linha de intelecção, para a 

decretação dessa medida de amparo, é necessária a falta de 

discernimento para os atos da vida civil, tanto transitória, quanto 

permanente, caracterizada por graves alterações das faculdades 

psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente comprovado que o 

interditando não tem condições, por ora, para reger sua pessoa e seus 

bens, notadamente pelo receituário médico que instrui a exordial, assim 

como pode ser observado na sua entrevista pessoal. Ademais, visto que 

plenamente provado que JOSÉ SCHOFFEN não tem discernimento 

suficiente para exprimir sua vontade, mesmo que temporariamente, está 

sujeita, portanto, à curatela, consoante disposição do art. 1.767 do Código 

Civil. Destarte, resta claro que a interdição mostra-se adequada e 

necessária. É importante assinalar, ainda, que a Lei nº 13.146, de 06 de 

julho de 2015 autoriza o magistrado a definir os limites da curatela de 

acordo com as potencialidade de cada pessoa, observadas as 

disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido nos 

presentes autos para DECRETAR a interdição de JOSÉ SCHOFFEN, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil e de acordo com 

o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, NOMEAR como CURADORA a 

requerente VITÓRIA MARIA SCHOFFEN, que deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I do NCPC). Nos termos dos artigos 

1.772 e 1.782 da legislação civil, o exercício da curatela fica LIMITADO 

para emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 
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administração. Registre-se, por pertinente, que a curadora não poderá por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, eventualmente pertencentes ao interditado, sem prévia 

autorização judicial. Por igual razão, os valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação, remédios e no bem estar do interditado. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do novo Código de Processo Civil e no art. 9º, III 

do Código Civil, INSCREVA-SE a presente no Registro Civil e publique-se 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

ISENTO de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE certidão e 

entregue cópia da sentença à parte interessada, devendo o cartório 

observar o que determina o art. 92 e 93 da Lei nº 6.015 de 31 de 

dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIME-SE a curadora para assinar o 

termo de compromisso, no qual constarão as restrições 

supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a condição de 

interditado do requerido. Cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 20 de março 

de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002134-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILDES PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GABRIELA ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1002134-80.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. MARENILDE PEREIRA DE ARAÚJO, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de interdição 

com pedido de tutela antecipada em face de ANA GABRIELA ARAÚJO 

SILVA, igualmente qualificada. Aduz, em síntese, que a requerida é sua 

filha e foi diagnosticada com retardo mental moderado, motivo pelo qual 

não possui capacidade para exercer os atos da vida civil. Após a análise 

da exordial foi deferida a gratuidade de justiça, designada audiência para 

entrevista da interditanda, concedida a tutela de urgência para nomear a 

requerente como curadora provisória, bem como nomeado curador 

especial em favor da ré. Na oralidade, foram colhidas as declarações da 

interditanda. No mesmo ato, o Ministério Público opina pela procedência do 

pedido, observados os limites do art. 1.782 do Código Civil. Por sua vez, a 

defesa apresenta contestação por negativa geral. Determinou-se, ainda, 

fosse aguardado o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para 

eventuais impugnações, nos termos do artigo 752 do NCPC. Certificado o 

decurso do prazo para impugnações, os autos vieram-me conclusos. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A ação é procedente. Com efeito, o presente caso se amolda 

precisamente ao inciso I, do artigo 1.767 do Código Civil, que dispõe: Art. 

1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei 

nº 13.146, de 2015) (Vigência) (destaquei). II - (Revogado); (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os 

viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V 

- os pródigos. (sem grifos no original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do 

mesmo diploma legal, legitima a requerente para pleitear a interdição. Nesta 

linha de intelecção, para a decretação dessa medida de amparo, é 

necessária a falta de discernimento para os atos da vida civil, tanto 

transitória, quanto permanente, caracterizada por graves alterações das 

faculdades psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente 

comprovado que a interditanda não tem condições, por ora, para reger 

sua pessoa e seus bens, notadamente pelo receituário médico que instrui 

a exordial, assim como pode ser observado na sua entrevista pessoal. 

Ademais, visto que plenamente provado que ANA GABRIELA ARAÚJO 

SILVA não tem discernimento suficiente para exprimir sua vontade, mesmo 

que temporariamente, está sujeita, portanto, à curatela, consoante 

disposição do art. 1.767 do Código Civil. Destarte, resta claro que a 

interdição mostra-se adequada e necessária. É importante assinalar, 

ainda, que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 autoriza o magistrado a 

definir os limites da curatela de acordo com as potencialidade de cada 

pessoa, observadas as disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido nos presentes autos para DECRETAR a interdição de ANA 

GABRIELA ARAÚJO SILVA, DECLARANDO-A relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III do 

Código Civil e de acordo com o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, NOMEAR 

como CURADORA a requerente MARENILDES PEREIRA ARAÚJO, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I do 

NCPC). Nos termos dos artigos 1.772 e 1.782 da legislação civil, o 

exercício da curatela fica LIMITADO para emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração. Registre-se, por 

pertinente, que a curadora não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, eventualmente 

pertencentes à interditada, sem prévia autorização judicial. Por igual razão, 

os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar da 

interditada. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil, INSCREVA-SE a presente no 

Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada, devendo o cartório observar o que determina o art. 92 e 93 

da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIME-SE 

a curadora para assinar o termo de compromisso, no qual constarão as 

restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a 

condição de interditada da requerida. Cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 20 

de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003062-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ISIDIO (REQUERENTE)

VANDA SALES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL RODRIGUES ISIDIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1003062-31.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. JOÃO BATISTA ISÍDIO e VANDA SALES, 

devidamente qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação de 

interdição com pedido de tutela antecipada em face de GABRIEL 

RODRIGUES ISÍDIO, igualmente qualificado. Aduzem, em síntese, que o 

requerido é filho do primeiro e enteado da segunda requerente e foi 

diagnosticado com retardo mental, escoliose, epilepsia e síndromes 

epilépticas idiopáticas, motivo pelo qual não possui capacidade para 

exercer os atos da vida civil. Após a análise da exordial foi deferida a 

gratuidade de justiça, designada audiência para entrevista do interditando, 

concedida a tutela de urgência para nomear o primeiro requerente como 

curador provisório, bem como nomeada a Defensoria Pública para atuar 

como curadora especial em favor do réu. Na oralidade, após a entrevista, 

os requerentes e o parquet postularam pela procedência da ação, ao 

passo que o curador especial apresentou contestação por negativa geral, 

sem, contudo, se opor à interdição do réu. Determinou-se, ainda, fosse 

aguardado o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para eventuais 

impugnações, nos termos do artigo 752 do NCPC. Certificado o decurso do 

prazo para impugnações, os autos vieram-me conclusos. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

ação é procedente. Com efeito, o presente caso se amolda precisamente 

ao inciso I, do artigo 1.767 do Código Civil, que dispõe: Art. 1.767. Estão 

sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) (destaquei). II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) IV - 
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(Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V - 

os pródigos. (sem grifos no original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do 

mesmo diploma legal, legitima os requerentes para pleitearem a interdição. 

A propósito do tema, vale salientar a possibilidade do exercício da curatela 

compartilhada por ambos os autores, máxime diante da vigência do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência que incluiu no Código Civil o art. 

1.775-A para estabelecer, expressamente, que, quando da nomeação de 

curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela 

compartilhada a mais de uma pessoa. De inteira pertinência ao tema 

versado, ainda, eis a jurisprudência: AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELHA 

COMPARTILHADA. GENITORES. Tratando-se de interdição de filho, 

confirma-se a curatela compartilhada a ambos os genitores, eis que se 

trata de situação que melhor atenderá ao interesse do interditado. (TJDFT, 

Ap 00208792320148070016, 2ª Turma Cível, Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 

27.07.2016) Nesta linha de intelecção, para a decretação dessa medida de 

amparo, é necessária a falta de discernimento para os atos da vida civil, 

tanto transitória, quanto permanente, caracterizada por graves alterações 

das faculdades psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente 

comprovado que o interditando não tem condições, por ora, para reger 

sua pessoa e seus bens, notadamente pelo receituário médico que instrui 

a exordial, assim como pode ser observado na sua entrevista pessoal. 

Ademais, visto que plenamente provado que GABRIEL RODRIGUES ISÍDIO 

não tem discernimento suficiente para exprimir sua vontade, mesmo que 

temporariamente, está sujeita, portanto, à curatela, consoante disposição 

do art. 1.767 do Código Civil. Destarte, resta claro que a interdição 

mostra-se adequada e necessária. É importante assinalar, ainda, que a Lei 

nº 13.146, de 06 de julho de 2015 autoriza o magistrado a definir os limites 

da curatela de acordo com as potencialidade de cada pessoa, observadas 

as disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido nos 

presentes autos para DECRETAR a interdição de GABRIEL RODRIGUES 

ISÍDIO, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil e de 

acordo com o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, NOMEAR como 

CURADORES, na forma compartilhada prevista no art. 1.775-A do Código 

Civil, os requerentes JOÃO BATISTA ISÍDIO e VANDA SALES, que 

deverão prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I do 

NCPC). Nos termos dos artigos 1.772 e 1.782 da legislação civil, o 

exercício da curatela fica LIMITADO para emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração. Registre-se, por 

pertinente, que os curadores não poderão por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, eventualmente 

pertencentes ao interditado, sem prévia autorização judicial. Por igual 

razão, os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar 

do interditado. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código 

de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil, INSCREVA-SE a presente 

no Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada, devendo o cartório observar o que determina o art. 92 e 93 

da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIMEM-SE 

os curadores para assinarem o termo de compromisso, no qual constarão 

as restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a 

condição de interditado do requerido. Cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 20 

de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106407 Nr: 1333-89.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila Xavier de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1333-89.2016.8.11.0051 (Código 106407)

Ação de busca e apreensão

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A 

em face de QUEILA XAVIER DE MATOS, ambos já devidamente 

qualificados, com base no Decreto-Lei 911/69, tendo em vista o 

inadimplemento contratual da requerida.

Deferida a liminar pleiteada, o bem não foi localizado para busca e 

apreensão e, tampouco a requerida encontrada para sua citação.

Por corolário, a parte autora pugna pela conversão da ação de busca e 

apreensão em execução de título extrajudicial, apresentando a planilha 

atualizada do débito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que, antes de cumprida a liminar e formalizada a 

citação da parte requerida, a instituição financeira requerente postula pela 

conversão da presente ação de busca e apreensão em ação de 

execução de título extrajudicial, juntando a planilha atualizada do débito.

O pedido é procedente.

Isso porque, a conversão da ação de busca e apreensão em execução de 

título extrajudicial é prevista nos casos em que o bem alienado não é 

encontrado ou não se encontra na posse do devedor fiduciário.

Assim estabelece o art. 4º do Decreto-Lei 911/69 que:

 Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)

Já o art. 5º do mesmo Decreto-Lei dispõe:

Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a 

convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, 

serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos 

bastem para assegurar a execução [...]

De elementar conhecimento, também, que perfeitamente cabível a 

conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, 

independente da citação do réu para a ação de busca e apreensão.

No mesmo sentido, se posiciona a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO 

DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO - 

ATO CITATÓRIO NÃO REALIZADO - POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 294, DO CPC C/C ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 

- FACULDADE DO CREDOR - CONVERSÃO DEFERIDA. Sempre que o bem, 

objeto da lide, não for localizado ou não se encontrar na posse do 

devedor, o credor possui a faculdade de requerer a conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, seja por força do art. 4º, do 

Decreto-Lei 911/69, com alteração dada pela Lei 13.043/14, seja pelo 

disposto no art. 294 do Código de Processo Civil, o qual permite que, antes 

de ser efetivado o ato citatório, a parte autora altere o pedido contido na 

sua petição inicial. Considerando a inexistência de ato citatório no feito, 

tendo em vista a presença de título que possui força executiva e o pedido 

de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, o 

deferimento de tal pedido é medida que se impõe. (TJMG, AI 

10352140092102001, 18ª Câmara Cível, DJe 20.03.2015, sem grifos no 

original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

CONVERSÃO DESSA DEMANDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO - AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DESNECESSIDADE - BEM NÃO LOCALIZADO - ARTIGO 4º DO DECRETO 

LEI Nº 911/69 - RECURSO PROVIDO. 1. Está cristalizado na jurisprudência 

pátria que se o bem alienado fiduciariamente ou não for encontrado ou não 

estiver na posse do devedor pode o credor requerer a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de depósito. 2. A conversão da ação de 

busca e apreensão em ação de depósito independe da citação 

primeiramente do devedor naquela primeira demanda. 3. Recurso de 

agravo de instrumento provido. (TJMT, AI 62606/2011, 4ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 26.10.2011)

Com efeito, tem-se que para a conversão da ação de busca e apreensão 

em ação de execução basta que o bem, objeto do contrato de alienação 

fiduciária, não tenha sido encontrado como ocorreu no caso concreto ou, 
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que não se ache na posse do devedor, conforme dispõe o art. 5º do 

Decreto-Lei nº 911/69.

Nesta linha de intelecção, não localizado o veículo dado em garantia de 

alienação fiduciária e não realizada a citação da parte contrária, não há 

óbice para que a parte autora altere o pedido de busca e apreensão para 

ação de execução de título extrajudicial, de acordo com o disposto nos 

artigos 329 do NCPC e o art. 5º do DL 911/69, desde que o contrato 

contenha os requisitos que o qualifica como título executivo extrajudicial 

nos termos do art. 784, do NCPC. E é justamente este o caso dos autos, 

porquanto a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial.

Feitas essas considerações, tendo em vista a não apreensão do bem 

pretendido pela parte autora, DEFIRO o requerimento de conversão e com 

fundamento no art. 5º do Decreto Lei 911/69, CONVERTO a presente Ação 

de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial.

RETIFIQUE-SE a autuação no sistema Apolo.

Após, CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários 

advocatícios de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa 

(art. 827, NCPC), CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral 

adimplemento, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

do NCPC);

 Se o Oficial de Justiça não encontrar os executados DEVERÁ realizar o 

arresto de tantos bens da parte executada quantos bastem para garantir a 

execução e prosseguir no cumprimento das disposições constante no § 

1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, incumbindo ao 

credor requerer a citação por edital, quando frustradas a cientificação 

pessoal e com hora certa;

Efetivada a citação por hora certa (§ 1º do art. 830, do NCPC) e certificado 

o decurso do prazo para apresentação de embargos, desde já NOMEIO o 

Defensor Público atuante nesta Comarca como curador especial à 

executada, enquanto não for constituído advogado (art. 72, II, NCPC);

A parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC);

ADVIRTA-SE a parte executada que o oferecimento de embargos 

manifestamente protelatórios será considerada conduta atentatória à 

dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC);

No prazo para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, a parte executada 

PODERÁ requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC);

Formalizado o pedido de parcelamento, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias;

Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender pertinente.

Antes do cumprimento da decisão, no entanto, INTIME-SE a parte 

exequente para que, em 15 (quinze) dias, informe o endereço atualizado 

da devedora, ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção 

e arquivamento, haja vista que todas as diligências envidadas com vistas 

a localizar a requerida restaram infrutíferas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 168108 Nr: 4669-96.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Scagliarini Junior, Espólio de Matheus 

Scagliarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Luiz Wosniak, Espolio de Dirceu 

Pinhatti Mendes, André Maraschin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

processuais, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para 

arcar com as custas do processo. Via de consequência, INTIME-SE a 

parte requerente para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, observando o correto valor da causa, consoante deliberado 

acima, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 320 

e 321, parágrafo único, do novel Código de Processo Civil.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 27 de março de 

2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106407 Nr: 1333-89.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila Xavier de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, em 15 

(quinze) dias, informe o endereço atualizado da devedora, ou requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento, haja vista 

que todas as diligências envidadas com vistas a localizar a requerida 

restaram infrutíferas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106529 Nr: 1377-11.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilka Flavia Gonçalves Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Marlene Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A AUTORA: "Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de 

pensão por morte à requerente ILKA FLÁVIA GONÇALVES NENUES, no 

valor mensal correspondente a 100% do salário de benefício do instituidor, 

a partir da data do requerimento administrativo (26.10.2015). Sobre as 

prestações em atraso deverão incidir juros de mora e correção monetária 

de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. Em cumprimento ao Provimento n.° 20/2008 – 

CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente: Nome da segurada: ILKA FLÁVIA GONÇALVES NUNES. 

Genitora: Iracy Gonçalves Nunes. CPF nº 019.797.531-30. Endereço: Rua 

Rondônia, nº 393, São Loureço, Campo Verde/MT. Pis/pasep: 

1.673.530.798-5. Benefício Concedido: Pensão por morte. RMI - Renda 

mensal inicial: 100% do salário de benefício do instituidor. DIB - Data do 

início do Benefício: data do requerimento administrativo. DIP – Data do início 

do pagamento: 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da presente 

sentença.Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias a contar 

do trânsito em julgado da presente sentença. CONDENO, ainda, o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL no pagamento dos 

honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente 

sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º 

do art. 85 do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das 

custas processuais. Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso 

voluntário, ENCAMINHE-SE o processo à instância superior, a fim de se 

proceder ao reexame necessário. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. (...) "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 108754 Nr: 2040-57.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Fernandes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para tomar 

ciência do retorno dos autos da instância superior, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143729 Nr: 2095-37.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ali Ahmad Taifour

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 24.: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente impugnação proposta por ALI AHMAD TAIFOUR. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 25 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143731 Nr: 2097-07.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luiz Zanchet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 25.: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente impugnação proposta por ALI AHMAD TAIFOUR. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 25 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143739 Nr: 2104-96.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Luiz da Mota Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 22: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por ROSINEI LUIZ DA MOTA OLIVEIRA. Via 

de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. INDEFIRO o pedido de 

remessa de cópia dos autos à Autoridade Policial, porquanto tal 

providência pode ser adotada pelo próprio Ministério Público. Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. Após 

o trânsito em julgado, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as 

baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 25 de março de 2020. 

MARIA LÚCIA PRATI,

Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143741 Nr: 2106-66.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roanito Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 25: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por ROANITO SOARES DE OLIVEIRA. Via 

de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 26 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143745 Nr: 2110-06.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 23: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA. 

Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. INDEFIRO o pedido de 

remessa de cópia dos autos à Autoridade Policial, porquanto tal 

providência pode ser adotada pelo próprio Ministério Público. Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. 

CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 26 de março de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143755 Nr: 2119-65.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Jorge Schinoca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 26: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por EVERTON JORGE SCHINOCA. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 
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PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 25 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143756 Nr: 2120-50.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rafael Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 24: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por JOSE RAFAEL CALDEIRA. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 26 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143759 Nr: 2123-05.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Provalle Consultoria Agrícola Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 22: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação. Via de consequência, declaro EXTINTO o processo 

COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. 

CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 25 de março de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143760 Nr: 2124-87.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei da Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 21: 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por RUDINEI DA BORBA. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. INDEFIRO o pedido de 

remessa de cópia dos autos à Autoridade Policial, porquanto tal 

providência pode ser adotada pelo próprio Ministério Público. Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. 

CUMPRA-SE.

Campo Verde-MT, 25 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143743 Nr: 2108-36.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Martins de Carvaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 

OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 22: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por ORLANDO MARTINS DE CARVAES. 

Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 26 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143754 Nr: 2118-80.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sildes Fraga Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 24: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por SILDES FRAGA MOREIRA. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 26 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143762 Nr: 2125-72.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocir Soster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 

OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 24: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por LEOCIR SOSTER. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 26 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143771 Nr: 2130-94.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERPLUMA – Cooperativa de Beneficiamento de 
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Algodão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 28: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por COOPERPLUMA – COOPERATIVA DE 

BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO. Via de consequência, declaro EXTINTO 

o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC. Sem custas e honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito 

em julgado, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas 

pertinentes. CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 27 de março de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143750 Nr: 2114-43.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 23: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 27 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21769 Nr: 4108-92.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4108-92.2007.811.0051 (Código 21769)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por TELMA RACHEL 

CANDIL em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que o valor requisitado judicialmente encontra-se depositado, motivo pelo 

qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos numerários

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi adimplido pela parte devedora.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o ALVARÁ de levantamento, observando a conta bancária 

indicada pela parte exequente para a consecução de tal mister.

 ISENTO de custas e despesas processuais.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73162 Nr: 2150-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Speroto Bancer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2150-95.2012.811.0051 (Código 73162)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA LUIZA 

AMARANTE KANNEBLEY em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que o valor requisitado judicialmente encontra-se depositado, motivo pelo 

qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos numerários.

No mais, os herdeiros da falecida LETÍCIA SPEROTO BANCER, apesar de 

intimados por edital, não se habilitaram nos autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito, referente aos honorários sucumbenciais, foi 

adimplido pela parte devedora.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o ALVARÁ de levantamento, observando a conta bancária 

indicada pela parte exequente para a consecução de tal mister.

 ISENTO de custas e despesas processuais.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74121 Nr: 3108-81.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oranil Marangoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3108-81.2012.811.0051 (Código 74121)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por ORANIL 

MARANGONI em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados judicialmente encontram-se depositados, 

motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos 

numerários

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi adimplido pela parte devedora.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇAM-SE os ALVARÁS de levantamento, observando a(s) conta(s) 

bancária(s) indicada(s) pela parte exequente para a consecução de tal 

mister.

 ISENTO de custas e despesas processuais.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 
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autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89683 Nr: 688-98.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embracon Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 Certifico que INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca dos 

embargos de declarações juntado à ref. 92, prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 102274 Nr: 197-57.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loni Ludvig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº197-57.2016.811.0051 (Código 102274)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por LONI LUDVIG 

em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados judicialmente encontram-se depositados, 

motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos 

numerários

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi adimplido pela parte devedora.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇAM-SE os ALVARÁS de levantamento, observando a(s) conta(s) 

bancária(s) indicada(s) pela parte exequente para a consecução de tal 

mister.

 ISENTO de custas e despesas processuais.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143748 Nr: 2112-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Torres da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 22: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por FRANCISCO CARLOS TORRES DA 

COSTA. Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas 

e honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. 

CUMPRA-SE.

Campo Verde-MT, 27 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143751 Nr: 2115-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Meira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 23: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS. Via 

de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 30 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000962-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000962-74.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. A parte Exequente requer que seja realizada a 

penhora on line das contas da parte Executada. Entretanto, não 

apresentou planilha atualizada de cálculo, em cumprimento ao artigo 524 

do CPC, como é de obrigação da parte. Portanto, INTIME-SE a parte 

Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha 

dos cálculos devidamente atualizada, sob pena de extinção por abandono. 

Após, devolvam os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 13 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE DA SILVA ROQUE (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a certidão 

emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000090-25.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARGEMIRO FREITAG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o 

cumprimento da sentença, nos termos e cálculo postulados pelo 

exequente. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-52.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BORELA TATIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000989-52.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CAROLINA 

BORELA TATIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS BIGNARDI, 

REINALDO CELSO BIGNARDI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002099-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/10/2019 às 10:20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002099-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar as 

parte autora pra, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-37.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER AIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000990-37.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GLAUBER 

AIELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS BIGNARDI, 

REINALDO CELSO BIGNARDI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001977-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE CASSIA GOMES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-02.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010461-02.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O Executado, 

tempestivamente, ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença - ID 

8830316. Alegou ainda em manifestação posterior a existência de coisa 

julgada. Assim, intime-se o Exequente para, querendo, oferecer resposta 

a impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, bem como se manifestar sobre 

a coisa julgada. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 05 de setembro de 2017. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-02.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))
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LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000700-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLLE HUMBERTO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000700-56.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente requer o levantamento do valor penhorado nos autos (ID 

28135533). Considerando o transcorreu o decurso do prazo in albis da 

penhora realizada nos autos para a parte Executada, conforme certidão 

de id. 29892169, autorizo o levantamento em favor da parte exequente. 

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Por consequência, DETERMINO a liberação do 

valor penhorado nos autos em favor da parte exequente, em conta 

indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002374-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL SANTANA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002374-06.2018.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente requer o levantamento do valor penhorado nos autos (ID 

29544384). Considerando o transcorreu o decurso do prazo in albis da 

penhora realizada nos autos para a parte Executada, em 04.03.2020, 

autorizo o levantamento em favor da parte exequente. Dispõe o artigo 924 

do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Por consequência, DETERMINO a liberação do valor penhorado nos 

autos em favor da parte exequente, em conta indicada por ela. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000560-90.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Vieram os autos conclusos. É breve relato. Decido. Em análise 

dos autos, constata-se que a parte exequente não logrou êxito em 

receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas 

tentativas. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. Por fim, cumpre ressaltar que a hipótese do §4, do art. 53, 

da Lei 9.099/95, também se aplica a titulo judicial: ENUNCIADO 75 (Substitui 

o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também 

se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Isto posto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Por sua 

vez, entendo cabível a emissão da Certidão de Crédito em favor da parte 

CREDORA. Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre ressaltar 

que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do 

art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, 

segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão 

devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo 

exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo 

credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em 

favor da parte CREDORA, em conformidade com o Enunciado 76 do 

FONAJE, senão vejamos: “ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade.” Por consequência, de acordo 

com o artigo 517, §2°, do CPC, CERTIFICO que: Nome e qualificação das 

partes: OI S/A - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EXEQUENTE) SEBASTIAO 

HENRIQUE COSTA - CPF: 408.211.966-34 (EXECUTADO) Número do 

processo: 1000560-90.2017.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 

1.186,83 (um mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). 

Data do trânsito em julgado da sentença: 15.12.2017. Data do decurso do 

prazo para pagamento voluntário: 04.06.2018. A presente 

certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE 

aposto pela Secretaria do Juizado Especial. Por fim, procedo a 

LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO do veículo da parte Executada de id. 

21316584. Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANA CRISTINA DOS REIS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002097-87.2018.811.0051 Polo Ativo: VALERIA ZACARIAS GOMES 

CHAVES - ME Polo Passivo: JEOVANA CRISTINA DOS REIS SOUZA Vistos 

e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por 
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VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME em face de JEOVANA 

CRISTINA DOS REIS SOUZA objetivando recebimento de valores. Extrai-se 

dos autos por meio da petição anexa aos autos (Id 31034808) que a parte 

autora não possui interesse no prosseguimento da ação, requerendo a 

extinção do feito. Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se 

que a extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao 

pedido de desistência da parte Autora (Id 31034808) e com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da 

Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 15 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003609-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE MELLO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003609-71.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: JOÃO DE MELLO PEREIRA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 10.12.2019. A parte Autora foi devidamente intimada (Id 

29644795) para indicar endereço da parte ré no prazo legal, 

permanecendo inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se 

extrai da certidão juntada aos autos (Id 31202662). É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III 

do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: [...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando 

detidamente o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada 

para indicar endereço da parte ré no prazo legal, conforme se extrai dos 

autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (Id 31202662) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003595-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAMALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003595-87.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: JESSICA RAMALHO Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 09.12.2019. A parte Autora foi devidamente intimada (Id 

29644423) para indicar endereço da parte ré no prazo legal, 

permanecendo inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se 

extrai da certidão juntada aos autos (Id 31202684). É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III 

do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: [...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando 

detidamente o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada 

para indicar endereço da parte ré no prazo legal, conforme se extrai dos 

autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (Id 31202684) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 
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de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001834-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALEX DE LIMA (REQUERENTE)

RENATO ALEX DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo de Direito (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001834-55.2018.811.0051 Polo Ativo: WELITON ALEX DE LIMA e 

RENATO ALEX DE LIMA Polo Passivo: MANOEL PEDRO DE LIMA FILHO 

Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, 

sendo que o presente feito tramita desde 25.09.2018. Verifico dos autos 

que a parte autora não se manifesta nos autos desde a propositura da 

ação, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (Id 31182176). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora 

não se manifesta nos autos desde a propositura da ação, conforme se 

extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (Id 31182176) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002566-02.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: CATIA COSTA SANTOS Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F ARTIGOS 

DOS VESTUARIO LTDA - ME contra CATIA COSTA SANTOS objetivando 

cobrança de valores referente à venda de produtos. Devidamente citada 

(Id 24921544), a parte reclamada não compareceu em audiência, 

conforme consta no termo (Id 27480274), bem como não apresentou 

contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito De início, observo que a citação feita por Oficial de 

Justiça (Id 24921544) é suficiente para a regularidade do ato conforme 

artigos 242 e 246, II ambos do Código de Processo Civil, não havendo em 

que se falar em nulidade. Assim, apesar de devidamente citada, conforme 

Citação positivo juntado aos autos (Id 24921544), a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação (Id 27480274), porém não 

apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (Id 24921544), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa da nota anexa a inicial (Id 24479098) 

devidamente assinada pela ré. A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que os 

Autores possui um crédito a receber da Reclamada referente à venda de 

produtos que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que 

encontra-se anexo a inicial a nota do saldo devedor, representando o 

montante devidamente o valor de R$ 1.437,92, comprovando a 

exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a 

procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada a efetuar o pagamento de R$ 1.437,92 (hum mil quatrocentos e 

trinta e sete reais e noventa e dois centavos) referente à compra de 

produto; 2- Determino que os valores da condenação pelo dano material 

sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 06 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002598-07.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONHN RIBEIRO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002598-07.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: JONHN RIBEIRO DIAS Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F ARTIGOS 

DOS VESTUARIO LTDA - ME contra JONHN RIBEIRO DIAS objetivando 

cobrança de valores referente à venda de produtos. Devidamente citada 

(Id 2491563), a parte reclamada não compareceu em audiência, conforme 

consta no termo (Id 27531420), bem como não apresentou contestação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito De início, observo que a citação feita por Oficial de Justiça (Id 

24921563) é suficiente para a regularidade do ato conforme artigos 242 e 

246, II ambos do Código de Processo Civil, não havendo em que se falar 

em nulidade. Assim, apesar de devidamente citada, conforme Citação 

positivo juntado aos autos (Id 2491563), a Reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação (Id 27531420), porém não apresentou defesa nos 

autos, ocasião em que até a presente data, não firmou qualquer 

justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos 

da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 

FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os 

fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não 

importando necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, 

apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do 

reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem 

guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos autos (id 

24921563), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a parte Autora, 

conforme se observa da nota anexa a inicial (Id 24573060) devidamente 

assinada pela ré. A parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois 

presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte 

autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a 

comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que os Autores 

possui um crédito a receber da Reclamada referente à venda de produtos 

que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial a nota do saldo devedor, representando o montante 

devidamente o valor de R$ 2.036,91, comprovando a exigibilidade do 

crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o 

pagamento de R$ 2.036,91 (dois mil e trinta e seis reais e noventa e um 

centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC). Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A sentença homologatória 

de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de 

seus patronos. Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Canarana/MT, 13 de 

abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC). Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 
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desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A sentença homologatória 

de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de 

seus patronos. Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Canarana/MT, 13 de 

abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000689-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIO GOLDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI OAB - MT0017464S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE OLIVEIRA FELTEN (REQUERIDO)

HERALDO GELSON FELTEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC). Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A sentença homologatória 

de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de 

seus patronos. Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Canarana/MT, 13 de 

abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000689-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIO GOLDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI OAB - MT0017464S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE OLIVEIRA FELTEN (REQUERIDO)

HERALDO GELSON FELTEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC). Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A sentença homologatória 

de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de 

seus patronos. Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Canarana/MT, 13 de 

abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001189-62.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FERRI BEINE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO MARTINS PINTO NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001189-62.2019.8.11.0029. 

EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO FERRI BEINE EMBARGADO: SANTO 

MARTINS PINTO NETO Vistos e etc... Informo ciência do acórdão que 

proveu o agravo de instrumento, expeça-se o necessário para seu 

cumprimento. No mais, ao autor para querendo apresentar impugnação. 

Após conclusos. Canarana, 30 de março de 2020. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001262-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ KOSWOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

RENAJUD.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000327-91.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MARQUES GUIMARAES (AUTOR(A))

ANGELA UCKER MARQUES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE SCHNEIDER SCHEPP (REU)

GUSTAVO SCHEPP (REU)

RUDOLFO SCHEPP (REU)

CAROLINA SCHEPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente e requerida, via 

DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifestem se tem 

interesse na designação de audiência de mediação no CEJUSC para que 

tentem resolver o processo da melhor forma para ambos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000389-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste , no prazo de quinze 

dias, sobre o pedido do requerente de ID. 28070071.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000616-58.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARCIA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (REU)

 

Vistos. Em que pese a parte requerente pugnar pelo julgamento 

antecipado da lide, vislumbra-se necessária a produção de prova técnica, 

nos termos do art. 370 do CPC. Assim sendo, NOMEIO o perito médico 

Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), médico residente neste município, 

para realizar a perícia requisitada pelas partes, independentemente de 

compromisso. Determino a intimação das partes para que apresentação de 

quesitos e nomeação de assistentes técnicos, no prazo legal. O laudo 

pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação 

do perito, devendo o assiste cumprir o ofício no prazo designado, 

empregando toda sua diligência, nos termos do art. 157, CPC, atendendo 

aos seguintes quesitos: a) o requerente sofre de alguma doença? Se 

positiva a resposta, qual tipo de doença? b) Esta doença é incurável, 

curável, progressiva ou degenerativa? c) A doença do requerente o 

impede de realizar seu trabalho habitual? Além dos quesitos apresentados 

pelo juízo, deverá o perito responder àqueles a serem apresentados pelas 

partes. O médico nomeado deverá informar o juízo e as partes, com 

antecedência, a data de realização da perícia. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), que serão custeados pela 

Justiça Federal na forma indicada pela Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007 do Conselho da Justiça Federal. Ressalto que o pagamento dos 

referidos honorários periciais só se dará após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Após a 

realização dos serviços, será encaminhado ofício ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária do Estado, acompanhado do ato de nomeação do perito e 

de todos os dados necessários à efetivação do pagamento, que será 

efetuado no mês subsequente ao recebimento do referido ofício, 

diretamente na conta do perito, desde que exista disponibilidade 

orçamentária. Em seguida, intimem-se as partes para manifestarem sobre 

o laudo pericial, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000574-72.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerida, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para que, no prazo de 15 dias, possa aditar 

sua contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000971-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

UNIGRAN EDUCACIONAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DEVECHI PICOLI OAB - MS20903 (ADVOGADO(A))

INGRID GOMES BOEIRA OAB - MS21923 (ADVOGADO(A))

WALTER BENEDITO CARNEIRO JUNIOR OAB - MS8495 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA BUCHER DALBEN (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca da juntada Id. 25253611, sob pena de extinção do processo, 

nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000716-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FELIX RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) 

Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que providencie o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e 

após, o recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001348-05.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, observado o disposto do art. 373, CPC. Saliento que 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, nos 

termos do art. 370, parágrafo única do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001348-05.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, observado o disposto do art. 373, CPC. Saliento que 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, nos 

termos do art. 370, parágrafo única do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELE ELIZA GOULART OAB - SP278687 (ADVOGADO(A))

ALAN MEDEIROS PIERRI OAB - SP221537 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000328-13.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): CARLOS ALBERTO BENSI REU: CONSORCIO ALUMINI- 

ICSK-FJEPC Vistos e etc... Considerando a entrada em vigor da lei n° 

11.077/20, a qual estabelece nova tabela de custas para o Poder 

Judiciário, determino a intimação do requerente para que efetue o 

pagamento da custa pertinente ao pedido de BACENJUD, sob pena de 

indeferimento do pedido. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e 

conclusos. Canarana, 14 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

M. A. DA SILVA - TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000512-66.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: M. A. DA SILVA - 

TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME, MAGDA APARECIDA 

DA SILVA Vistos e etc... Considerando a entrada em vigor da lei n° 

11.077/20, a qual estabelece nova tabela de custas para o Poder 

Judiciário, determino a intimação do requerente para que efetue o 

pagamento da custa pertinente a cada pedido de BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD, sob pena de indeferimento do pedido. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se e conclusos. Canarana, 14 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001165-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BALZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001165-34.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: VILSON BIGUELINI EXECUTADO: DIEGO BALZ Vistos e etc... 

Considerando que o requerente teve seu recurso de agravo de 

instrumento indeferido, DETERMINO sua intimação para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, apresentando a devida guia de 

recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição da ação, bem 

como o comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento e 

conseguinte extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em caso de inércia quanto ao recolhimento das custas 

judiciais, certifique-se e conclusos. Canarana, 30 de março de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-57.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR TEREZINHA LONDERO ROOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo legal, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, observado o disposto do art. 373 do CPC. 

Saliento que as diligências inúteis ou meramente protelatórias serão 

indeferidas, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Em caso de 

inércia, certifique-se a secretaria. Certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana, MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000035-72.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMAIS PESSOAS QUE SE ENCONTRAREM NA FAZENDA (REU)

ADELINO DE TAL (REU)

NEWTON BARBOSA FRAGA (REU)

VANDELICIO PEREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CARRATTE DE FARIA OAB - GO39737 (ADVOGADO(A))

ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR OAB - GO36543 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000035-72.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA REU: VANDELICIO PEREIRA DA 

SILVA, NEWTON BARBOSA FRAGA, ADELINO DE TAL, DEMAIS PESSOAS 

QUE SE ENCONTRAREM NA FAZENDA Vistos e etc... 1. Trata-se de Ação 

de Reintegração de Posse proposta por ELISANE DE MELO BERNARDES 

COSTA, em face de VANDELICIO PEREIRA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com pedido de tutela de urgência. Segundo 

consta, em 30.03.2012 a autora adquiriu o domínio da propriedade rural 

denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Vaca 

Baia”, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT sob 

o nº 501, em razão de contrato particular de compromisso de compra e 

venda firmado com o requerido, pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil reais), divididos em prestações anuais, com término em 

01.02.2020, ocasião em que seria realizada a transferência da 

propriedade. Em 30.12.2018 a autora teria arrendado o imóvel para 

Maurício Bayerle, pelo prazo de 3 (três) anos. Contudo, no dia 18.12.2019, 

a requerente teria sido informada de que algumas pessoas haviam 

arrombado a porteira e estava no interior da propriedade, o que motivou o 

registro de Boletim de Ocorrências. Posteriormente, tomou ciência de que 

o requerido havia determinado a construção de uma casa no local. Desta 

forma, pugnou pela concessão de liminar possessória para reintegrá-la na 

posse da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em razão da comprovação 

do esbulho sofrido, bem como para que seja determinada a imediata 

retirada dos invasores, sob pena de multa. A tutela de urgência foi 

deferida. Foi interposto agravo de instrumento contra a decisão desse 

juízo, mas esse manteve a reintegração de posse anteriormente deferida. 

O réu apresentou contestação requerendo a revogação da justiça gratuita 

da autora, alegou que o contrato particular de compromisso de compra e 

venda entre as partes já havia sido rescindido por inadimplemento. O 

requerido apresentou reconvenção pedindo uma confirmação judicial da 

notificação extrajudicial anteriormente exercida, pediu a manutenção da 

posse do bem, aplicação da multa contratual, indenização em razão da 

fruição do bem e a improcedência da ação de consignação e pagamento n 

1000491-90.2018.8.11.0029. Em impugnação o requerente refutou as 

alegações do requerido e também solicitou o desentranhamento ou 

classificação dos documentos eventos ID 28795541, ID 28795542 e ID 

28795543 como sigilosos, por serem cópias do processo de dissolução de 

união estável, intimando-se o requerido para que informe como obteve 

acesso a tal feito, já que não fora parte do processo. Os autos vieram 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Primeiramente mantenho as 

decisões anteriores prolatadas por esse juízo em especial o deferimento 

da justiça gratuita, devendo a parte, caso discorde, apresentar o recurso 

cabível. No que pertine ao pedido reconvencional de improcedência da 

ação de consignação e pagamento n 1000491-90.2018.8.11.0029, NÃO O 

CONHEÇO, pois é objeto de outro processo, cujo mesmo envolve outras 

partes e outra causa de pedir. No que tange ao pedido reconvencional de 

confirmação judicial da notificação extrajudicial anteriormente exercida, 

manutenção da posse do bem objeto do processo, aplicação da multa 

contratual, indenização em razão da fruição do bem, NÃO OS CONHEÇO 

como pedido reconvencional, mas OS CONHEÇO como matéria de defesa 

do requerido. Isso porque a maioria das matérias supra está elencada 

como matéria de defesa no Art. 556 do CPC e também porque a ação 

possessória tem natureza dúplice, assim, os referidos pedidos serão 

analisados no momento da sentença de acordo com as provas trazidas 

aos autos. Por fim, defiro parcialmente o pedido do requerente, 

DETERMINO que os documentos eventos ID 28795541, ID 28795542 e ID 

28795543 sejam classificados como sigilosos e determino a intimação do 

requerido para que informe no prazo de 15 dias como os conseguiu. Com 

a resposta do requerido, ou transcorrido o prazo in albis, intime-se o autor 

para manifestação. Após, CONCLUSOS. Canarana, 31 de março de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-24.2019.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

RURAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR HEDIO ROPKE (EXECUTADO)

CARINA FATIMA ROPKE (EXECUTADO)

MARIA FERLA ROPKE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000034-24.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: RURAL BRASIL S.A. EXECUTADO: CARINA FATIMA ROPKE, 

VALDIR HEDIO ROPKE, MARIA FERLA ROPKE Vistos. Trata-se de ação de 

execução por quantia certa em que RURAL BRASIL S.A move em fade de 

CARINA FÁTIMA ROPKE e outros, já qualificados no encarte processual. 

Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo 

extrajudicial acerca do objeto da lide (Id. 19548209). É o relatório. Decido. 

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a 

transação celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC. 

Honorários advocatícios e custas processuais conforme acordado. 

Cumpridas as determinações, certifique-se o trânsito em julgado. Defiro o 

pedido de suspensão do feito, devendo o feito aguardar em arquivo 

provisório até ulterior manifestação a parte interessada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Canarana, 14 de maio de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-98.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. M. K. (REQUERENTE)

MEIRIVAN GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LUIZ KEIBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos. Trata-se de ação em que a parte requerente pugna pela gratuidade 

de justiça. Para tanto, juntou aos autos, dentre outros, comprovante de 

declaração de imposto de renda (Id. 31126000). É o relatório. Decido. 

Acerca deste pedido, não se pode pretender que o Estado assuma ônus 

da parte quando não evidenciada a necessidade real ou essa 

comprova/justifica a insuficiência necessária para a concessão do 

benefício da gratuidade, que não é amplo e absoluto. Portanto, possível 

condicionar a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade 

jurídica afirmada, mormente se o conjunto dos autos faz, em princípio, 

presumir não se tratar de pessoa pobre e não caber ao Estado assumir 

despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de 

impossibilidade de prover aquelas dos que realmente necessitam. O 

magistrado deve examinar a razoabilidade da concessão e, quando tiver 

fundadas razões para crer que a parte que pugna não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado, indeferir, uma vez que a declaração 

de pobreza prevista no art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica presunção 

relativa e o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se 

houver nos autos elementos capazes de afastá-la. Não obstante afirme a 

requerente ser hipossuficiente, ausente nos autos, elementos aptos a 

demonstrar a necessidade. Isso porque, além de discutir a partilha de 

bens de alto valor, apresentou em declaração de imposto de renda, uma 

avultosa evolução patrimonial no ano de 2019, o que pressupõe que 

possui condições de arcar com custas e taxas judiciárias. Ante a 

apresentação de documentos que afastam a situação de hipossuficiência 

do requerente, a gratuidade de justiça deve ser indeferida (TJRS – AI 

70073788390 e TJRJ – AI 00536023720198190000). Isto posto, INDEFIRO 

o pedido de concessão de justiça gratuita, pelo que determino a intimação 

da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos as 

respectivas guias de recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos. Com a juntada do comprovante de referido 

pagamento e da cópia de comprovante do matrimônio, retornem os autos 

para análise da inicial. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-54.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JONATHAN PACHECO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010190-54.2016.8.11.0029. REQUERENTE: PAULO JONATHAN PACHECO 

DOS SANTOS REQUERIDO: GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 

Vistos. Inicialmente, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar a decisão 

proferida no id. 22116435, quanto a suspensão da execução pelo prazo 

de 01 (um) ano, ante a não localização bens. Trata-se de PROCEDIMENTO 

EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada para receber a 

citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis, após diversas 

diligências frustradas para tentativa de penhora. Desse modo, impõe-se a 

extinção do processo, com a devolução dos documentos ao autor, 

consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: “Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. No mesmo sentido são 

os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 
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localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Ressalto a possibilidade 

de protesto da sentença líquida, no Cartório de Protestos, sem custo para 

o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC Extrajudicial, bastando a parte 

exequente apresentar certidão de teor da decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do 

CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual pode ser obtida na Secretaria da 

Vara independentemente de determinação judicial. Expeça-se certidão de 

crédito, a ser retirada pela parte exequente no prazo de 10(dez) dias da 

intimação. P.R.I. Transitada em julgado, expedida a certidão e decorrido o 

prazo assinalado para retirada, ao arquivo, com baixa. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito CANARANA, 13 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-62.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMUNITARIA VIDA NOVA DE CANARANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLMAR GOLDONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO GUERRA OAB - SC50729 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000176-62.2018.8.11.0029. REQUERENTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA 

VIDA NOVA DE CANARANA REQUERIDO: OLMAR GOLDONI Vistos. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Expeça-se o necessário. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 

13 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000128-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FELDKIRCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VILSON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000128-06.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: LUIS ANTONIO FELDKIRCHER 

EXECUTADO: JOAO VILSON RODRIGUES DA SILVA Vistos. DEFIRO o 

pedido de penhora online, e em consequência, PROCEDA-SE a decisão 

pelo sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no 

CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. Considerando os 

colorários orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se 

compreender a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um 

“processo de resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados 

contidos em cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 

do Código de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens 

imóveis e móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja 

infrutífera, deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para 

penhora e, não os indicando expressamente e de forma individualizada, 

será extinta a execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, 

extraindo certidão do crédito para fins de protesto ou propositura de nova 

execução na Justiça Comum. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 31 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-48.2011.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU CARLOS BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU LINCK (REQUERIDO)

DEIJANIRA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ARTUR REIS OAB - PR0051343A (ADVOGADO(A))

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

IBRAHIM JACOB OAB - PR0051434S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010053-48.2011.8.11.0029. REQUERENTE: DIRCEU CARLOS BACKES 

REQUERIDO: DEIJANIRA OLIVEIRA DOS SANTOS, IRINEU LINCK Vistos. Da 

análise dos autos, constato que diante do parcelamento do débito, fora 

declarada suspensa a execução para o cumprimento da obrigação nos 

termos acordados pelas partes. No entanto, desnecessária a suspensão 

da execução, visto que tratando-se de acordo parcelado, em caso de 

inadimplemento poderá a parte credora requerer o desarquivamento e 

cumprimento da sentença nos próprios autos. Dessa forma, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo definitivo, com baixa. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito CANARANA, 13 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR NEIVERTH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000018-41.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: DANILO GOMES DOS SANTOS 

EXECUTADO: DELMAR NEIVERTH Vistos. Trata-se de PROCEDIMENTO 

EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada para receber a 

citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis, após diversas 

diligências frustradas para tentativa de penhora. Desse modo, impõe-se a 

extinção do processo, com a devolução dos documentos ao autor, 
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consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: “Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. No mesmo sentido são 

os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Ressalto a possibilidade 

de protesto da sentença líquida, no Cartório de Protestos, sem custo para 

o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC Extrajudicial, bastando a parte 

exequente apresentar certidão de teor da decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do 

CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual pode ser obtida na Secretaria da 

Vara independentemente de determinação judicial. Expeça-se certidão de 

crédito, a ser retirada pela parte exequente no prazo de 10(dez) dias da 

intimação. P.R.I. Transitada em julgado, expedida a certidão e decorrido o 

prazo assinalado para retirada, ao arquivo, com baixa. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 13 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010005-16.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LARENTIS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010005-16.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: LARENTIS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: APARECIDO RODRIGUES Vistos. INTIME-SE a parte 

exequente para que dê prosseguimento na execução no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Com o decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito CANARANA, 13 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000195-97.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000195-97.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. CUMPRA-SE 

NOS TERMOS DO PROVIMENTO 20/2020-CM. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

CANARANA, 15 de abril de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-82.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE 

AS PARTES A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda 

Pública quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua 

manifestação expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. DOS 

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de 

acordo com o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, 

acompanhado de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do 

referido Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de 

recebimento (se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE 

(se os autos forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. 

CUMPRA-SE NOS TERMOS DO PROVIMENTO 20/2020-CM. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. CONRADO MACHADO SIMÃO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000231-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (ESPÓLIO)

JULIO JOSE DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

JULIO JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO DIAS (REU)

ZULEIKA ANTONIA DA SILVA DIAS (REU)

LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 03/08/2020 às 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000811-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT RONDON OURIVES (AUTOR(A))

WELSON ALMEIDA BARRETO (AUTOR(A))

RICARDO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NICOLETTI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000163-10.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA MIRANDA DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

 

Certifico que, não obstante o sistema tenha registrado o decurso do prazo 

para apresentação das primeiras declarações, tendo em vista a 

suspensão do expediente no dia 12/3/2020 (Portaria 9/2020) bem como 

diante da suspensão do expediente forense em todo Estado de Mato 

Grosso no período de 20/3 a 20/4/2020, decorreu o prazo de 12 dias úteis, 

restando ainda 8 dias úteis para apresentação das primeiras declarações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001894-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDINA DE ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000739-37.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, via DJE, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 01/07/2020 às 14h30min, a ser realizada no CEJUSC 

local.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000402-14.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA ARAUJO MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO RODRIGUES FILHO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecere à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 06/07/2020 às 15:00 CEJUSC - 
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CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002090-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1002090-45.2019.8.11.0024. 

REQUERENTE: LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I. 

Comprovada a tentativa de solução administrativa da questão perante a 

plataforma consumidor.gov (fls. 59/61) e recolhidos os valores referentes 

às custas processuais, reputo presente o interesse processual, de modo 

que recebo a inicial. II. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do Código de 

Processo Civil, os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando 

detidamente os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados 

nesta quadra de cognição, constata-se que os débitos objeto de 

impugnação judicial referem a suposto ‘parcelamento de débito’, em 

relação aos quais não houve solicitação administrativa da parte autora, 

tampouco se trata de acordo por ela firmado. Ademais, pelo que se nota 

dos extratos de fls. 48/51 também não são resultantes de qualquer 

irregularidade na unidade consumidora da parte autora, já que não consta 

qualquer registro de ‘recuperação de consumo’. Donde se presume, neste 

juízo de cognição liminar, serem irregulares, o que demonstra a 

probabilidade do direito alegado na exordial, pois o feito trata de relação de 

consumo em que, por conta da verossimilhança das alegações, o ônus da 

prova deve ser invertido, ficando, portanto, a cargo da parte demandada 

demonstrar a legitimidade dos supostos débitos. De outra feita, é inegável 

a presença do perigo de dano, pois é inegável que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, 

de forma que a sua manutenção se impõe. Diante do exposto, defiro o 

pedido de tutela de urgência, o que faço para suspender, por ora, a 

cobrança dos valores impugnados na presente demanda, determinando 

que a empresa requerida se abstenha de incluir o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito em razão do não pagamento dos 

aludidos valores, bem como de suspender o fornecimento de energia 

elétrica com relação aos referidos débitos. III. Cite-se e intime-se o 

requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC). Advirtam-se às partes que a ausência 

injustificada à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, § 4°, I, do CPC. Advirta-se à 

parte requerida a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344 CPC). IV. Contestada a ação, sendo 

o caso (arts. 350 e 351 CPC), intime-se a parte requerente para 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001959-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARTINS OLSSON (AUTOR(A))

ANTONIO EDELSON OLSSON (AUTOR(A))

ELIZANDRA MARIA APARECIDA OLSSON CERQUEIRA (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO OLSSON (AUTOR(A))

ELIANE FATIMA OLSSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA (REU)

JOAQUIM FELIPE SPADONI (REU)

JORGE LUIZ SALES (REU)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (REU)

PAULO JACQUES COTRIM DIAS (REU)

PAULO SERGIO DI SERIO (REU)

EDSON BUSSIKI (REU)

JORGE LUIZ ABECH (REU)

CARLOS LOURENCO FILHO (REU)

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (REU)

JOSE PAREJA FILHO (REU)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (REU)

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (REU)

HELVECIO CUNHA COSTA GAROFALO (REU)

PAULO RICARDO BRUSTOLIN DA SILVA (REU)

WAGNER DE ANDRADE GOUVEA (REU)

ALBERTO NAJJAR (REU)

ADILSON JOAO ADENA (REU)

EDNA SILVANE DAS NEVES KELLER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 1001959-70.2019.8.11.0024. 

AUTOR(A): HILDA MARTINS OLSSON, ELIANE FATIMA OLSSON, CARLOS 

EDUARDO OLSSON, ELIZANDRA MARIA APARECIDA OLSSON 

CERQUEIRA, ANTONIO EDELSON OLSSON RÉUS: CONDOMINIO ESTANCIA 

DO JAMACA, JOSE PAREJA FILHO, CLAUDIO STABILE RIBEIRO, ADILSON 

JOAO ADENA, PAULO RICARDO BRUSTOLIN DA SILVA, PAULO 

JACQUES COTRIM DIAS, EDSON BUSSIKI, WAGNER DE ANDRADE 

GOUVEA, HELVECIO CUNHA COSTA GAROFALO, PAULO SERGIO DI 

SERIO, ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ ABECH, CARLOS 

LOURENCO FILHO, ERIVELTO DA SILVA GASQUES, OATOMO JOSE 

CANAVARROS SERRA, JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ SALES, 

EDNA SILVANE DAS NEVES KELLER, ALBERTO NAJJAR Vistos, etc. 

Analisando de maneira detida os autos, observa-se que os requerentes 

alegam que a área em questão – da qual é pleiteado o pedido de nulidade – 

é atualmente ocupada por 45 (quarenta e cinco) coproprietários, trazendo, 

inclusive listagem às fls. 10/12. Entretanto, fez constar tão somente 19 

(dezenove) pessoas no polo passivo. Dessa maneira, considerando-se 

que eventual decisão implicará em efeitos jurídicos sobre todos os 

condôminos, é certo deverão compor a lide, uma vez se tratar de 

litisconsórcio passivo obrigatório. Ademais, deve se destacar que tal 

obrigação é da parte autora, ou seja, a de indicar na inicial a qualificação 

completa dos requeridos, conforme determina o art. 319, II, do Código de 

Processo Civil, sobretudo quando não demonstrada a impossibilidade de 

apresentar tais dados. Dessa maneira, intime-se a parte autora por 

intermédio do advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial incluindo no polo passivo os demais condôminos, 

nos termos da fundamentação anterior, apresentando-se-lhes a 

qualificação completa, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002639-55.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARCELINO CONCEICAO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 1002639-55.2019.8.11.0024. 

AUTOR(A): DOMINGOS MARCELINO CONCEICAO NETO REU: FABIANA DE 

MOURA CARVALHO PINTO Vistos, etc. Trata-se de ação de ação de 

obrigação de fazer ajuizada por DOMINGOS MARCELINO CONCEIÇÃO 

NETO em desfavor de FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO, pelos 

motivos declinados na inicial. Foi oportunizado à parte autora a 
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comprovação dos requisitos da gratuidade (fl. 138), sendo que, 

posteriormente, o benefício foi indeferido (fl. 240). Ocorre que intimado 

para que recolhesse os valores das custas processuais, deixou de 

fazê-lo (fl. 241). Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, infere-se que a parte autora não atendeu 

integralmente a determinação de emenda, mais especificamente no tocante 

ao recolhimento dos valores referentes às custas processuais, o que 

impõe o cancelamento da inicial, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil, com a consequente extinção do processo, consoante art. 

485, I, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro nos artigos 290, 321, parágrafo único, e 330, IV do Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto 

sem resolução do mérito, o presente processo, o que faço com 

fundamento no art. 485, I e III, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e cumpridas todas as 

providências acima, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106834 Nr: 2646-98.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdMCdG, MMdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 Diante de todo o exposto, defiro a liminar pleiteada, determinando ao 

Município de Chapada dos Guimarães que proceda com a internação 

compulsória da requerida Marciele Magna da Silva, no prazo de 5 (cinco) 

dias, em clínica/estabelecimento especializado em problemas de 

dependência química, em meio fechado, pelo tempo necessário para que 

sua saúde seja reestabelecida, além da disponibilização de outros 

procedimentos médicos necessários para salvaguardar os direitos à 

saúde da paciente, inclusive valendo-se, da disponibilização de serviços 

ofertados pela iniciativa privada às expensas do Estado, através dos 

recursos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.III. Cumpridas as 

determinações anteriores, venham os autos conclusos para saneamento e 

ordenação do procedimento. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 123851 Nr: 4508-70.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lionilson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686/O, JOSE CARLOS BARRANQUEIRO 

JUNIOR - OAB:21637/O, VINICIUS ANDRADE MARINHO - OAB:20915/O

 Vistos etc.

Nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal, determino a 

intimação do Ministério Público e da defesa, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106834 Nr: 2646-98.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdMCdG, MMdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de:A) conceder a guarda definitiva do menor ARTHUR GREGÓRIOS BRITO 

E SILVA ao genitor José Carlos da Silva, o que faço com fundamento no 

art. 33 do Estatuto da Criança de do Adolescente - Lei n. 8.069/90.B) 

determinar a internação de Marcielle Magna da Silva Brito, confirmando a 

decisão de urgência, às expensas do Município de Chapada dos 

Guimarães-MT, devendo fazê-la em até 40 dias, ou após o fim da 

pandemia, o que ocorrer primeiro, sob pena de cometimento de crime de 

desobediência, pois reiterados são os descumprimentos de ordem judicial 

por parte do ente municipal.C) proibição da requerida se aproximar de seu 

filho ARTHUR até que seja comprovada sua total recuperação, mediante 

laudo médico de acompanhamento e as visitas iniciais serão feitas com o 

Conselho Tutelar presente.D) Por conseguinte, nos termos do art. 32 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, LAVRE-SE o competente termo de 

compromisso de guarda definitiva, assumindo o genitor a responsabilidade 

de bem e fielmente desempenhar o encargo, sob pena de revogação, nos 

termos do art. 35 do mesmo Diploma Legal.Por consequência, EXTINGO o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do CPC.Isentos de custas e honorários na forma da lei.Ciência ao MP.Com 

o trânsito em julgado, e após as formalidades legais, ARQUIVE-SE, com as 

anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69093 Nr: 3880-57.2014.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chaiene Xavier do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Liz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro para determinar que a inventariante promova 

a juntada dos documentos requisitados ( itens “a” e “a-1”), em 15 dias.

Ainda, determino que o Sr. Oficial de Justiça avaliador proceda com a 

avaliação judicial dos bens descritos às fls. 26/29, em igual prazo.

Aportados os documentos e avaliação supra, diga-se à Fazenda e ao MP.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123851 Nr: 4508-70.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lionilson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686/O, JOSE CARLOS BARRANQUEIRO 

JUNIOR - OAB:21637/O, VINICIUS ANDRADE MARINHO - OAB:20915/O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, diante 

da aceitação da nomeação, impulsiono os autos para que no prazo de 05 

dias o denunciado apresente, na pessoa de seu advogado, o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002156-25.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA SFALCIN BIAZATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rosilda Vieira (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Nos termos do art. 152, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, promove-se o impulsionamento do feito para INTIMAÇÃO da parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para 

efetivação da Citação dos Executados. Ressalta-se que para tal, deverá o 

causídico acessar o endereço http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, assinalando 

a opção “EMITIR GUIA” e buscar por “DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA – 

DILIGÊNCIA”, devendo preencher o formulário de acordo com as 

informações dos autos. Ao final após efetuar o pagamento do patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 3 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001766-55.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLEX EVENTOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BOLETTI GARCIA OAB - SP379820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Nos termos do art. 152, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, promove-se o impulsionamento do feito para INTIMAÇÃO da parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para 

efetivação da Citação dos Executados. Ressalta-se que para tal, deverá o 

causídico acessar o endereço http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, assinalando 

a opção “EMITIR GUIA” e buscar por “DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA – 

DILIGÊNCIA”, devendo preencher o formulário de acordo com as 

informações dos autos. Ao final após efetuar o pagamento do patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 3 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000674-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILBERTO RAFAEL VANZO OAB - PR33151 (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDO MARUCCI OAB - PR24483 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO HENRIQUE LAZARIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Nos termos do art. 152, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, promove-se o impulsionamento do feito para INTIMAÇÃO da parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da complementação da diligência do Oficial de 

Justiça conforme teor da certidão retro acostada ao feito (23168493), no 

valor de R$2.056,50 (dois mil e cinquenta e seis reais e cinquenta 

centavos). Ressalta-se que para tal, deverá o causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência (Guia de Complementação de Diligência)”. 

Ao final após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Complementação 

de Diligência”, o patrono deverá acostar aos autos o respectivo 

comprovante. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 3 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000782-71.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000782-71.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 7.029,90 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Cédula de Crédito 

Bancário, Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / 

Contratuais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 

593, - DE 367/368 A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-000 POLO PASSIVO: Nome: EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO 

Endereço: av são sebastião, 621, são sebastião, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 Procedo impulsionamento dos 

presentes autos, com a finalidade de Intimação da parte autora, por meio 

do advogado(s), para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias, 

dando prosseguimento ao feito, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002588-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA PARTICIPACAO E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1002588-44.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 1.396.975,49 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Endereço: AVENIDA ANTÔNIO 

GAZZOLA, 1001, JARDIM CORAZZA, ITU - SP - CEP: 13301-245 POLO 

PASSIVO: Nome: BOA PARTICIPACAO E TRANSPORTES LTDA Endereço: 

Fazenda Vale Verde, Cabeceira da Rocha, CHAPADA DOS GUIMARÃES - 

MT - CEP: 78195-000 Procedo impulsionamento dos presentes autos, com 

a finalidade de intimação da parte autora, por meio do advogado(a), para 

no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça ID 29961431, referente depósito de complemento de 

diligência, documentos vinculados e disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000069-62.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERUS SOUZA SAAR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000069-62.2020.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 15.050,23 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A 

Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA 

ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-902 POLO PASSIVO: Nome: JERUS SOUZA 

SAAR Endereço: AV FERNANDO CORREA CENTRO, 149, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 Impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de INTIMAÇÃO do requerente, através 

do advogado, para no prazo de 15 dias, providenciar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo 

a Guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia ao processo e 

posteriormente juntar guia e comprovante de pagamento aos autos. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101634 Nr: 300-77.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Com o provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, 

que considerou válida a comunicação extrajudicial realizada pelo Banco 

autor, caracterizando a sua mora, é de ser retomado o andamento do 

feito, com a análise do pedido liminar formulado na exordial.

No ponto, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão do bem indicado na inicial, depositando-o junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente.

2 – A fim de possibilitar o cumprimento da medida liminar, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado do réu 

e do veículo objeto da presente demanda, ou pugnar o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Apresentado o novo endereço e executada a liminar, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação em 15 

(quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei 

n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004).

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário.
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5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000499-14.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELTHON JHONY YOSHIDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO O art. 300 do Código de 

Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade 

do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória merece acolhimento. Do cotejo do acervo 

probatório trazido com a inicial, extrai-se haver elementos a evidenciar a 

probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo 

comprovante da transferência de valores para sua conta e extrato 

bancário demonstrando o estorno de saldo remanescente. Outrossim, a 

resposta à notificação extrajudicial não apresenta justificativa plausível e 

razoável para o bloqueio dos valores. Quanto ao perigo de dano, 

reputa-se que a parte autora também demonstrou esse requisito, pois a 

manutenção do bloqueio poderá ocasionar-lhe prejuízos ao sustento 

próprio visto que representa redução drástica do capital de giro, 

diminuindo-lhe o poder de compra e comprometendo sua subsistência, o 

que indica a urgência na tutela pretendida. Dessa forma, verifica-se que a 

parte autora preencheu os requisitos indissociáveis do art. 300 do 

CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito reclamado e o perigo de 

dano, razão pela qual deve a medida ser indeferida. 1 – Forte nos 

fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, com 

fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar ao requerido que promova a restituição dos valores 

bloqueados ao requerente, na forma postulada na inicial. FIXA-SE prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento, sob pena de multa 

cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Além disso, com fundamento 

na teoria dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao 

que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFERE-SE a inversão do ônus da prova. 9 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 15 

de abril de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS CEZAR DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 10/10/2019 Hora: 15:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de setembro de 2019. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010244-69.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112-B (ADVOGADO(A))

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida Banco do Brasil S/A, por meio de seu 

advogado legalmente constituído para, no prazo de 05 dias, juntar aos 

presentes autos a guia de depósito judicial, com o respectivo comprovante 

de pagamento do valor constante na petição ID 31180329 para 

providências, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de abril de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS CORREA DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 
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acerca da petição do executado - ID 28051553, manifestando sua 

concordância ou não com o valor do crédito para posterior expedição de 

certidão de crédito, nos termos da sentença. Chapada dos Guimarães-MT, 

15 de abril de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000330-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000330-61.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: DENER MOREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do artigo 513, 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI ANTUNES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001582-02.2019.8.11.0024 REQUERENTE: NERCI 

ANTUNES DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001946-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA ARAUJO VERDELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001946-71.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: ANDRE LUIS 

DOMINGOS DA SILVA EXECUTADO: SONIA APARECIDA ARAUJO 

VERDELHO Vistos etc. Arquivem-se, até ulterior manifestação do 

exequente. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001873-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CONCEICAO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001873-02.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: EUNICE 

CONCEICAO LEITE EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Na forma do artigo 

513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE OLIVEIRA GOEBEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000271-44.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: ELIANE DE OLIVEIRA GOEBEL Vistos etc. Na forma do artigo 

513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONARDO PAOLO VENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA OAB - MS9498-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO OAB - SC15846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Chapada dos 

Guimarães Gabinete do Juizado Especial Vistos etc. I - Designo o dia 20 de 

março de 2019 às 14h30min para realização de audiência de instrução e 

julgamento. II - Intimem-se as partes e os advogados que atuam no feito da 

data da audiência, bem como para que tragam suas testemunhas, se 

houverem, conforme preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil. III - 

Advirta, o reclamado, de que seu não comparecimento em audiência 

poderá acarretar revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95; e o 

reclamante, de que sua ausência importará no arquivamento do feito, com 

fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e pagamento de custas 

processuais. IV - Cumpra-se expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAOLO VENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA OAB - MS9498-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO OAB - SC15846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de abril de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE JOSE CHAVES BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000737-67.2019.8.11.0024 INTERESSADO: ARLENE JOSE CHAVES 

BORGES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura Eletrônica)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010037-36.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR TEODORO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010037-36.2016.8.11.0024 SARA FERNANDES DE SOUZA JOADIR 

TEODORO DA SILVA Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por SARA FERNANDES DE SOUZA no montante de R$ 4.038,80, no 

CNPJ/CPF de JOADIR TEODORO DA SILVA, sob o nº 862.694.701-10. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LUIZ DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000939-44.2019.8.11.0024 INTERESSADO: WALTER LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 
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DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de 

Direito. (Assinatura Eletrônica)

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000244-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. B. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão negativa de 

diligência, constante no documento de id. 31255294, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. Colider/MT, 15/04/2020 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000209-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROBERT DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ROBERT DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimação da Advogada nomeada à parte Requerida, Dra. 

Simoni Rezende de Paula, de que encontra-se à disposição para 

impressão, a certidão de crédito de honorários advocatícios, expedida sob 

id. 31258580. Colider/MT, 15/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001036-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO MODAELLI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001036-26.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REU: SERGIO 

APARECIDO MODAELLI Vistos. Trata-se de ação em fase de cumprimento 

de sentença, tendo como partes as em epígrafe. Consta dos autos que as 

partes celebraram acordo extrajudicial, o qual foi homologado pelo Juízo e 

concedido o prazo de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC. 

Conforme certidão retro, a parte exequente deixou decorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação. É o que merece registro. DECIDO. 

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui 

que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. É o caso 

presente. A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme concordância tácita da parte exequente. Assim, em face do 

cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens 

ou valores possivelmente constritos devem ser desbloqueados. Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determino 

o desbloqueio de bens ou valores porventura constritos. Custas a cargo 

da parte executada. Fixo a verba honorária sucumbencial em desfavor da 

parte executada em 10% do valor da causa. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa na distribuição. PUBLIQUE-SE 

e INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001951-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILECIO DA COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 15/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-93.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI ANTUNES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000445-93.2020.8.11.0009. AUTOR(A): OSNI 

ANTUNES MOREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, que 

poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica 

da parte ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência 

econômica. A tutela de urgência, prevista no art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da requerente. 

De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic 

stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os motivos (no 

caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que 

estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a 

autarquia submeter a parte autora à perícia médica, a teor do disposto no 

dispositivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, 

na via judicial, do direito ao recebimento de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez não garante à parte autora a percepção 
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perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, 

apesar da existência de documentos médicos particulares atestando a 

enfermidade da parte autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS 

quanto à incapacidade para o trabalho, não restando clara, portanto, a 

incapacidade laborativa da parte. Assim, é necessária a melhor elucidação 

dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição 

exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à manutenção 

do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001468-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA PANTA (EXECUTADO)

RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA PANTA 29334691115 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI PROCESSO n. 1001468-79.2017.8.11.0009 Valor da 

causa: R$ 36.484,14 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: RUA DO CAJÁ, ST CENTRO POLITICO ADMINIS - CPA, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: 

RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA PANTA CPF: 293.346.911-15 

Endereço: Tancredo Neves Setor Leste, 30, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 Nome: RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA PANTA - ME CNPJ: 

15.603.818/0001-76 Endereço: Tancredo Neves Setor Leste, 30, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

Executada acima qualificada, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias 

(art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio 

de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; fiança bancária ou 

nomeação de bens próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que 

com anuência destes. VALOR DO DÉBITO: R$ 36.484,14 (Trinta e Seis Mil 

e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos), 

representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 20171536, 

acrescido de 10% de honorários advocatícios em caso de pronto 

pagamento. RESUMO DA INICIAL: Pretende a parte exequente, o 

recebimento do débito representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 

20171536. DECISÃO: Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 dias, 

pagar o débito com seus acessórios ou, no mesmo lapso, nomear bens à 

penhora. Na hipótese de pronto pagamento no quinquídio legal ou de não 

apresentação de embargos no trintídio da lei, FIXO desde já os honorários 

advocatícios em 10%, na esteira do art. 85, § 3.°, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Caso não houver pagamento e nem bens oferecidos à 

penhora, proceda-se o arresto de bens da parte executada, tantos 

quantos bastem para garantir o juízo da execução. Convertido 

automaticamente o arresto em penhora, com nomeação de depositário e, 

se for o caso, com autorização judicial a pedido do interessado, 

remova-os. Em seguida, avaliem-se os bens o senhor Oficial de Justiça, 

com o laudo respectivo, de tudo certificando. Após, intimem-se a parte 

executada do arresto e/ou da penhora e da avaliação para fins de 

concordância acerca desta e de manejo de embargos do devedor em 

trinta (30) dias, a contar da referida intimação. Se necessário, expeça-se 

edital de intimação com prazo de 30 (trinta) dias, com envio à imprensa 

oficial para publicação por conta da exequente. Decorrido o prazo para 

oferecimento de embargos à execução, consoante retromencionado, 

intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a penhora e a 

avaliação. Se recair a constrição judicial sobre bens imóveis e sendo 

casada a parte executada, da penhora intime-se o seu cônjuge. Cumpre 

ressaltar que continua suspenso o pagamento referente a diligência dos 

oficiais de justiça pela Fazenda Pública, consoante decisão do processo 

n.° 2899 MT2017/0159664-5 em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 17 de setembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa - Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para 

garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta 

no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 

(dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 

6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos autos da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e 

nem garantida a execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) 

devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para 

satisfação do débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

PATRICIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ, digitei. COLÍDER, 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 1000209-49.2017.8.11.0009 – PJE

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ROBERT DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ALINE ROBERT DA SILVA

11/02/2-17

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO de ALINE ROBERT DA SILVA, brasileira, solteira, estudante, 

portadora da cédula de identidade (RG) n.° 3048909-1, expedida pela 

SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n.º 055.752.101-70, residente e 
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domiciliada na Rua Angélica Bibo, n.º 1678, Setor Oeste, Bairro Bom 

Jesus, Colíder/MT, CEP: 78.500-000, em razão da enfermidade que o 

acomete que o torna incapaz de autodeterminar-se e reger-se nos atos da 

vida civil, NOMEANDO-LHE como curadoras, a Sr.ª MARIA DE FÁTIMA 

ROBERT, brasileira, solteira (mantém união), do lar, portadora da cédula de 

identidade n.º 1586797-8, expedida pela SSP/MT, inscrita no CPF sob n.º 

00659535173, residente e domiciliada na Rua Angélica Bibo, n.º 1678, 

Bairro Bom Jesus, Setor Oeste, Colíder/MT, CEP: 78.500-000, apenas para 

os atos negociais e patrimoniais, na determinação do art. 1.775 do Código 

Civil, impondo a elas o dever de prestação anual de contas e demais 

consectários legais, tudo com fulcro nos art. 84 e 85 da Lei Federal 

13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo que a Interditada 

poderá praticar todos os demais atos da vida civil não restringidos por 

esta sentença.

SENTENÇA: Vistos. Trata-se de ação de interdição com pedido liminar, 

proposta por MARIA DE FÁTIMA ROBERT DA SILVA, em face de sua filha 

ALINE ROBERT DA SILVA, alegando, em síntese, que esta é portadora de 

Transtorno do Espectro Autista, com sintomas de ansiedade e não reúne 

condições psíquicas para reger seus atos da vida civil. A inicial foi 

recebida, oportunidade em que a requerente fora nomeada como curadora 

provisória da interditanda, bem como determinada a realização de perícia 

médica. Realizou-se a entrevista de ALINE ROBERT DA SILVA, ocasião em 

que a Dra. Simoni Rezende de Paula fora nomeada para apresentar a 

defesa da interditanda, visando resguardar a ampla defesa e o 

contraditório, sendo apresentada contestação por negativa geral. A 

perícia médica fora acostada aos autos, atestando que a interditanda é 

portadora de retardo mental e transtorno global de desenvolvimento, de 

caráter duradouro e permanente, sendo incapaz para exercer os atos da 

vida civil. Estudo psicossocial realizado, atestando que a requerente 

possui condições físicas, estruturais e financeiras para exercer a curatela 

de ALINE. Parecer ministerial favorável à interdição. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO Presentes as condições da ação 

e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Parcial razão assiste à 

parte autora. A incapacidade da interditanda restou devidamente 

demonstrada por meio dos documentos e relatórios médicos acostados à 

exordial, bem como do laudo médico pericial acostado aos autos, o qual 

concluiu o fato daquela ser portadora de retardo mental e transtorno global 

de desenvolvimento, de caráter duradouro e permanente. Importante 

consignar que foi instituída a Lei Federal 13.146/15 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência -, que, além de consagrar uma série de direitos e 

garantias aos seus destinatários, promoveu verdadeira reestruturação no 

âmbito da capacidade das pessoas naturais prevista no Código Civil. No 

respeitante, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA – 

DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE - INCAPACIDADE ABSOLUTA – AFASTADA – 

NÃO OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI 

13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – MANTIDA A 

CURATELA PARA FINS PATRIMONIAL E NEGOCIAL - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Com o advento da Lei 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), a pessoa com deficiência mental ou intelectual 

deixou de ser considerada absolutamente incapaz, porquanto a 

deficiência não afeta a plena capacidade. A curatela passou a ser vista 

como uma medida excepcional que seja proporcional às necessidades e 

circunstâncias de cada caso particular, que versará apenas aos atos 

relacionados aos direitos patrimonial e negocial, cabendo ao curador a 

prestação de contas de forma anual." (Ap 84157/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e art. 755 do 

CPC para decretar a interdição de ALINE ROBERT DA SILVA, 

nomeando-lhe como curadora, apenas para fins patrimoniais e negociais, 

sua genitora, MARIA DE FÁTIMA ROBERT DA SILVA, na determinação do 

art. 1.775 do Código Civil, impondo a esta o dever de prestação anual de 

contas e demais consectários legais, tudo com fulcro nos art. 84 e 85 da 

Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder à inscrição da 

interdição, nos termos do art. 93 da Lei 6.015/73. COLHA-SE o 

compromisso da curadora consoante o § 1º, do art. 759, do CPC. 

PUBLIQUE-SE a presente sentença na forma do § 3º do art. 755 do NCPC, 

caso possível. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas remanescentes, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da justiça 

gratuita, pois DEFIRO a ela as benesses da assistência judiciária gratuita. 

Ante a nomeação da advogada Dra. Simoni Rezende de Paula como 

curadora especial e considerando que sua atuação limitou-se a uma 

contestação por negativa geral, FIXO os honorários advocatícios em 01 

(uma) URH, que deverá ser custeada pelo Estado de Mato Grosso. 

EXPEÇA-SE certidão em favor da causídica mediante pedido dela. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. Após o trânsito em julgado e, providenciada a 

devida inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da 

assinatura eletrônica. Eu, Patrícia Novaes Costa Dominguez - Analista 

Judiciária, digitei. Colíder - MT, 15 de abril de 2020. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciária

2ª Vara
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DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C R NOGUEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002022-14.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: C R NOGUEIRA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de execução fiscal proposto pelo Município de Colíder/MT contra 

C R NOGUEIRA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, ao Id. 26001588, o requerente noticiou o pagamento da dívida 

exequenda pelo executado na via administrativa, requerendo a extinção 

do crédito tributário. Ao final, manifesta ainda, que o pagamento apenas 

engloba o valor do crédito tributário executado, de modo que a obrigação 

não está adimplida para fins do art. 924, inc. II do CPC, requerendo nova 

intimação para o prosseguimento da execução no tocante a execução das 

custas e honorários de sucumbência. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO. Decido. 1 – Inobstante a parte 

exequente entender que o presente feito não comporta a extinção nos 

termos do art. 924, inc. II, do CPC, sob o argumento de que pende de 

pagamento as custas e honorários de sucumbência, vislumbra-se que não 

assiste razão, uma vez que, sua cobrança ocorre em outro momento 

processual, posterior a prolação de sentença transitada em julgado. 2 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Assim, 

diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

noticiado ao Id. 22277868, a extinção do feito é medida que se impõe. Ex 

positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. Condeno a parte 

executada em custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado da sentença 

devidamente certificado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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SENTENÇA Processo: 1002022-14.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: C R NOGUEIRA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de execução fiscal proposto pelo Município de Colíder/MT contra 

C R NOGUEIRA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, ao Id. 26001588, o requerente noticiou o pagamento da dívida 

exequenda pelo executado na via administrativa, requerendo a extinção 

do crédito tributário. Ao final, manifesta ainda, que o pagamento apenas 

engloba o valor do crédito tributário executado, de modo que a obrigação 

não está adimplida para fins do art. 924, inc. II do CPC, requerendo nova 

intimação para o prosseguimento da execução no tocante a execução das 

custas e honorários de sucumbência. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO. Decido. 1 – Inobstante a parte 

exequente entender que o presente feito não comporta a extinção nos 

termos do art. 924, inc. II, do CPC, sob o argumento de que pende de 

pagamento as custas e honorários de sucumbência, vislumbra-se que não 

assiste razão, uma vez que, sua cobrança ocorre em outro momento 

processual, posterior a prolação de sentença transitada em julgado. 2 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Assim, 

diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

noticiado ao Id. 22277868, a extinção do feito é medida que se impõe. Ex 

positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. Condeno a parte 

executada em custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado da sentença 

devidamente certificado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001416-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001416-83.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA PEREIRA. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a 

concessão de auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada c/c posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Maria Aparecida 

Pereira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a autora, em síntese, que 

diante das enfermidades que lhe acometem (lombalgia crônica CID M51.1), 

encontra-se incapacitada para exercer seu labor como de costume. Com a 

inicial vieram os documentos. Recebida a inicial por este Juízo, fora 

deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferido a tutela antecipada, 

determinado a realização de perícia médica junto a parte autora bem como 

a citação da requerida para apresentar defesa (ID. 9431810). Entre um ato 

e outro, aportou aos autos o resultado da perícia médica (ID. 17793723). 

Devidamente citada e intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, a 

requerida apresentou defesa na modalidade de contestação (ID. 

19522760), alegando, em síntese, que a autora não preenche os 

requisitos para perceber o benefício pleiteado, ao final, pela improcedência 

do pleito. Na sequência, a autora apresentou impugnação à contestação 

apresentada pela requerida, aduzindo, em suma, que a autora não possui 

capacidade laborativa para trabalhar, pugnando, dessa forma, pela 

procedência da ação, implantando o auxílio-doença e sucessivamente a 

conversão pela aposentadoria por invalidez (ID. 19591850). Sem demora, 

a Secretaria da Vara certificou a tempestividade da contestação 

apresentada pela requerida (ID. 27917010). Por fim, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, quanto 

à preliminar de prescrição arguida pela requerida em sede de defesa (ID. 

19522760), referente às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial 

de mérito, incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação 

se deu em 2017 e, se reconhecido o direito da requerente será a partir de 

2014, ano em que ocorreu o requerimento do benefício na via 

administrativa, não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código 

de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “Art. 355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver 

necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349”. Pois bem. 3 - Logo, estando devidamente instruído o feito e, 

não havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao mérito. O 

cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz 

(ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à 

concessão do benefício postulado, disposto nos artigos 42 ou 59 da Lei 

8.213/91, em especial à sua incapacidade, uma vez que a qualidade de 

segurada e a carência foram comprovados notadamente pelo CNIS de ID. 

19522761, pág. 1. Art. 42. “A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição.” Art. 59. “O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Parágrafo único. “Não 

será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de 

Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como 

causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo 

de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” Desse modo, 

verifica-se que para a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, mister o atendimento à alguns requisitos. Analisando os 

autos, tenho que a pretensão deduzida pela requerente em Juízo NÃO 

merece acolhimento. Ora, trata-se de ação de natureza previdenciária, 

objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. Com efeito, a perícia médica determinada por este Juízo, 

não concluiu pela incapacidade da requerente para o exercício de suas 

atividades laborativas costumeiras. Destarte, a nobre perita ao realizar o 

exame físico consignou que: “[...] Considero a autora sem incapacidade 

para trabalhar. [...]” – (sic) – conclusão da Expert – ID. 17793723, pág. 2. 

Vejamos alguns trechos do laudo pericial (ID. 17793723): 8) Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar 

a provável data do inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu 

agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério 

utilizado? Caso negativo, indique a provável data do inicio da 

incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da 

realização do laudo pericial, especialmente se a data do inicio da 

enfermidade não coincide com a data do inicio da incapacidade. Resposta: 

“Não comprova incapacidade para trabalhar.” (quesito do INSS ID. 

17793723, pág. 4). 9) Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a 

Sra. perita se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada(residual)? Resposta: “Não comprova 

evolução.” (quesito do INSS – 17793723, pág. 4). 6) A patologia em 

questão o incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe 

garanta subsistência? Ou seja pode-se afirmar que a incapacidade é 

total? Resposta: “Não.” (quesito do Juízo - ID. 17793723, pág. 7). [...] Muito 

bem. Desta forma, não há que falar-se em concessão do pretendido 

benefício previdenciário por ausência de incapacidade. Os anteriores 

documentos médicos acostados à prefacial não podem sobrepor o ATUAL 

laudo médico firmado pela médica perita, Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no 

CRM-MT sob n. 3.025. Conclui-se, portanto, que a perícia médica 

determinada por este Juízo, de forma categórica, NÃO concluiu pela 

incapacidade da requerente para o exercício de suas atividades 

laborativas. Nesse passo, além de a Expert ter sido conclusiva, afirmando 

veementemente que a requerente não se encontra incapacitada, com base 

nos únicos documentos médicos coligidos aos autos e, apesar da louvável 

manifestação da requerente, esta não se desincumbiu de trazer 

documentos comprobatórios de suas alegações, notadamente, ao seu 

caso especifico. Ressalte-se, ainda, que embora o Juiz não esteja adstrito 

ao laudo, porém, como sabido, tratando-se de prova de cunho técnico, 

sua conclusão possui grande valor probatório, salvo na existência de 

provas contrárias mais fortes. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO 
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DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. 

APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. [...] 2. [...] 3. O julgador não está 

adstrito ao laudo médico pericial, podendo formar sua convicção com 

outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, a autora não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não 

havendo elementos comprobatórios da alegada incapacidade. 4. Apelação 

da Autora a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de Oliveira. j. 

07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Por fim, trago à colação o 

Enunciado nº 07 sobre o Código de Processo Civil, aprovado em Sessão 

Plenária realizada em 26/02/2016, pelos magistrados que integraram os 

Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Código 

de Processo Civil, in verbis: “Considera-se suficientemente fundamentada 

a decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e 

pertinentes alegados pelas partes”. Logo, em conformidade com toda a 

fundamentação acima exposta e, ausentes os requisitos do benefício 

pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c conversa em 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Maria Aparecida Pereira contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

4 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do 

Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma 

da lei. 5 - Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 6 - Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002214-44.2017.8.11.0009. AUTOR(A): TILSO 

HUSS. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Vistos, 

etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício 

de auxílio-doença c/c. pedido de tutela antecipada c/c. posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Tilso Huss em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, que 

recebeu auxílio-doença desde 2002 e que diante das enfermidades que 

lhe acometem ainda se encontra incapacitado para exercer seu labor 

como de costume. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial 

por este Juízo, fora deferido os benefícios da justiça gratuita e a tutela 

antecipada. Ato contínuo, foi determinado a realização de perícia médica 

junto a parte autora bem como a citação da requerida para apresentar 

defesa (ID. 11309248). Entre um ato e outro, aportou aos autos o 

resultado da perícia médica (ID. 25883012). Na sequência, o autor 

apresentou manifestação nos autos acerca do laudo médico pericial (ID. 

26122478). Devidamente citada e intimada para se manifestar sobre o 

laudo pericial, a requerida apresentou defesa na modalidade de 

contestação (ID. 26261980), alegando, em síntese, que o autor não 

preenche os requisitos para perceber o benefício pleiteado, uma vez que 

foi constatada a capacidade laborativa do demandante, pugnando, ao 

final, pela improcedência do pleito. Por fim, vieram os autos conclusos. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, quanto à preliminar de 

prescrição arguida pela requerida em sede de defesa (ID. 26261980), 

referente às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 

2017 e, se reconhecido o direito do requerente será a partir de 2017, ano 

em que ocorreu a cessação do benefício na via administrativa, não 

havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 

355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. Pois bem. Sem 

delongas desnecessárias, verifica-se que o autor pugnou por realização 

de nova perícia médica (ID. 26122478). Entretanto, além do fato de ser 

escassa a quantidade de profissionais nesta urbe dispostos em realizar 

perícias judiciais, vejo que a Expert respondeu atentamente aos quesitos 

apresentados, logo, não houve nenhuma irregularidade na perícia médica 

realizada por este Juízo. Em que pese à perita oficial não tenha 

especialidade na área médica relativa à doença afirmada, isto não é capaz 

de caracterizar cerceamento de defesa ou até mesmo invalidar a prova 

técnica realizada. Isso porque o título de especialista na área da doença 

alegada não é requisito para ser perito médico do juízo. (AC 

200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 

1ª Região – Primeira Turma Suplementar, e-DJF-1 p. 77 de 01/06/2011). 

Assim, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, e, 

ante a especialização em perícia médica da Expert, Dra. Eliana Kawaguti, 

inscrita no CRM 3.025/MT, que se dispôs em realizar perícias nos 

processos em trâmite nesta Comarca, tenho por desnecessária a 

realização de nova perícia com profissional da saúde, indisponível nessa 

Comarca, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito formulado pelo autor, com 

fundamento no art. 477, §2º, inciso I e art. 480, ambos do Código de 

Processo Civil. 3 - Logo, estando devidamente instruído o feito e, não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao mérito. O cerne 

da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se 

em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, disposto nos artigos 42 ou 59 da Lei 8.213/91, em 

especial à sua incapacidade, uma vez que a qualidade de segurado e a 

carência foram comprovados notadamente pela CNIS (ID. 10910827), eis 

que recebia auxílio-doença desde 2003. Art. 42. “A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Art. 59. “O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Parágrafo único. “Não será devido auxílio-doença ao segurado que se 

filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da 

lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” Desse modo, verifica-se que para a concessão de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, mister o atendimento à 

alguns requisitos. Analisando os autos, tenho que a pretensão deduzida 

pelo requerente em Juízo NÃO merece acolhimento. Ora, trata-se de ação 

de natureza previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria 

por invalidez ou auxílio-doença. Com efeito, a perícia médica determinada 

por este Juízo, não concluiu pela incapacidade do requerente para o 

exercício de suas atividades laborativas costumeiras. Destarte, a nobre 

perita ao realizar o exame físico consignou que: “[...] Recebeu benefício 

auxílio-doença por 14 anos até 2017 por poli neuropatia alcoólica. Realizou 

tratamento correto, parou a ingestão de bebida alcoólica [...] Considero o 

autor, no momento, sem incapacidade laborativa [...]” – (sic) – conclusão 

da Expert – ID. 25883012, pág. 3. Vejamos mais alguns trechos do laudo 

pericial (ID. 25883012): 2) A parte Autora é portadora de alguma 

enfermidade? Qual (is)? Resposta: “Apresentou em 2003, diagnóstico de 

poli neuropatia alcoólica. Realizou tratamento correto, parou a ingestão de 

bebida alcoólica. Apresenta exame físico com marcha normal, sem 

tremores de membros superiores, sem alterações cognitivas ou de 

memória e exames laboratoriais com função hepática normal.” (quesito do 

autor - ID. 25883012, pág. 3). 3) A parte Autora realizou ou realiza 

tratamento médico da referida enfermidade? Resposta: “Realizou 

tratamento adequadamente.” (quesito do autor - ID. 25883012, pág. 3). 4) 
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Mesmo que tenha realizado tratamento, resta ou restarão sequelas da 

mesma? Resposta: “Não apresenta.” (quesito do autor – 25883012, pág. 

4). 12) Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à 

incapacidade total ou parcial? Resposta: “No momento, não apresenta 

incapacidade laborativa.” (quesito do INSS – 25883012, pág. 9). [...] Muito 

bem. Desta forma, não há que falar-se em concessão do pretendido 

benefício previdenciário por ausência de incapacidade. Os anteriores 

documentos médicos acostados à prefacial não podem sobrepor o ATUAL 

laudo médico firmado pela médica perita, Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no 

CRM-MT sob n. 3.025. Conclui-se, portanto, que a perícia médica 

determinada por este Juízo, de forma categórica, NÃO concluiu pela 

incapacidade do requerente para o exercício de suas atividades 

laborativas. Nesse passo, além de a Expert ter sido conclusiva, afirmando 

veementemente que o requerente não se encontra incapacitado, com base 

nos únicos documentos médicos coligidos aos autos e, apesar da louvável 

manifestação do requerente, este não se desincumbiu de trazer 

documentos comprobatórios de suas alegações, notadamente, ao seu 

caso especifico. Ressalte-se, ainda, que embora o Juiz não esteja adstrito 

ao laudo, porém, como sabido, tratando-se de prova de cunho técnico, 

sua conclusão possui grande valor probatório, salvo na existência de 

provas contrárias mais fortes. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. 

APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. [...] 2. [...] 3. O julgador não está 

adstrito ao laudo médico pericial, podendo formar sua convicção com 

outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, a autora não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não 

havendo elementos comprobatórios da alegada incapacidade. 4. Apelação 

da Autora a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de Oliveira. j. 

07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Por fim, trago à colação o 

Enunciado nº 07 sobre o Código de Processo Civil, aprovado em Sessão 

Plenária realizada em 26/02/2016, pelos magistrados que integraram os 

Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Código 

de Processo Civil, in verbis: “Considera-se suficientemente fundamentada 

a decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e 

pertinentes alegados pelas partes”. Logo, em conformidade com toda a 

fundamentação acima exposta e, ausentes os requisitos do benefício 

pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c conversa em 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Tilso Huss contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos requisitos 

legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 4 – 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do 

auxílio-doença que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da enfermidade, não tem condições de exercer atividade laborativa. 

Destarte, em razão da decisão acima, nada obstante tenha este Juízo em 

análise sumária quando do recebimento da exordial entendido ser possível 

o deferimento da tutela antecipada para receber o benefício de 

auxílio-doença logo no início da demanda, neste momento deflui-se dos 

autos que os pressupostos para sua manutenção estão ausentes, em 

especial ao laudo médico pericial (ID. 25883012), motivo pelo qual, 

REVOGO-A. Neste passo, cumpre consignar que “Não há que se falar em 

devolução de parcelas recebidas pela parte autora, a título de benefício de 

auxílio-doença, tendo em vista sua natureza alimentar e a boa-fé do 

demandante, além de terem sido recebidas por força de determinação 

judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – Décima Turma – 

Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 de março de 

2013). 5 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. 6 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. 7 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 (quinze) dias. P.R.I.C. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000426-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DUTRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

das partes, através dos seus respectivos patronos, para pugnar o que 

entender de direito, acerca dos ofícios requisitórios acostados aos autos 

de ids:31260625 ,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001990-09.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

ALEXANDRE ALVES. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a 

concessão de aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada, 

ajuizada por Alexandre Alves em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o autor, 

em síntese, que em razão das enfermidades que lhe acometem, 

encontra-se incapacitado para o seu labor habitual como (soldador). Com 

a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial por este juízo (ID. 

10854785), fora deferido os benefícios da justiça gratuita e a tutela 

antecipada, determinado a realização de perícia médica bem como a 

citação da requerida para apresentar defesa. Entre um ato e outro, 

aportou aos autos o resultado da perícia médica realizada junto ao autor 

(ID. 18694442). Devidamente citada e intimada para apresentar defesa, a 

requerida apresentou contestação (ID. 19932055), alegando, em síntese, 

que o autor não preenche os pressupostos autorizadores para a 

concessão da aposentadoria por invalidez. Ao final, pugnou pela 

improcedência do pleito. Na sequência, o autor apresentou impugnação à 

contestação (ID. 26089116), afirmando que a perícia médica realizada por 

este Juízo concluiu pela incapacidade laborativa. Ao final, pugnou pela 

procedência do pleito nos moldes da exordial. Por fim, fora certificado a 

tempestividade da contestação apresentada pela requerida (ID. 

27946324). Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – De pronto, quanto à preliminar de 

prescrição arguida pela requerida acerca das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2017 e, se 

reconhecido o direito do requerente será a partir de 2016, não havendo 

que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 355: O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 3 - Logo, estando 
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devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a serem 

decididas, passo ao julgamento do mérito. In casu, nota-se que a 

controvérsia do embate recaía sobre um único aspecto, qual seja, o fato 

de o autor comprovar a incapacidade para o trabalho, uma vez que a 

qualidade de segurado restou comprovada através do documento de ID. 

10458719, eis que já percebia o benefício de auxílio-doença. Pois bem. 

Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Nessa 

toada, não restando dúvida quanto à qualidade de segurado, analisando 

os autos, verifica-se que a Expert reconheceu categoricamente a 

incapacidade do autor para o trabalho, sendo conclusiva no sentido da 

permanência desta incapacidade, tenho que o mesmo tem direito a 

concessão da aposentadoria por invalidez uma vez que ficou comprovada 

a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 

Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em síntese (18694442): 

Conclusão. Resposta: “Considero o autor como deficiente físico. 

Considero o autor com incapacidade total e definitiva para exercer sua 

atividade laboral habitual.” (conclusões da Expert – ID. 18694442, pág. 3) 

5) Descreva a doença/lesão/sequela (indicando o CID) e as atividades 

laborais habituais afetadas. Resposta: “Apresenta diferença de 

comprimento de membros inferiores, sendo o direito mais curto 11 cm, o 

que dificulta a marcha, propicia quedas frequentes, lombalgia e 

sobrecarga em joelho direito. Refere muita dor e limitação funcional.” 

(quesito do autor – ID. 18694442, pág. 5) 9) A incapacidade é total ou 

parcial, permanente ou temporária? Se temporária, qual o tempo 

necessário de afastamento para tratamento/restabelecimento? Resposta: 

“total e permanente para a atividade laborativa habitual.” (quesito do autor 

– ID. 18694442, pág. 4) 13) Abstraídas questões de ordem 

socioeconômica, é viável, sob o ponto de vista estritamente médico, que 

se promova a reabilitação profissional da parte autora (exercer outras 

atividades/profissões), sem prejuízo do seu tratamento/restabelecimento? 

Resposta: “Neste caso, apesar do autor ser jovem, ele não possui 

estudos, e por ser portador de necessidades especiais se torna difícil sua 

colocação no mercado de trabalho.” (quesito do autor – ID. 18694442, pág. 

5) 7) O periciando é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja 

pode-se afirmar que a incapacidade é definitiva? Resposta: “Considero o 

autor como deficiente físico. Considero o autor com incapacidade total e 

definitiva para exercer sua atividade laboral habitual. Considero difícil sua 

colocação no mercado de trabalho. O considero deficiente físico.” (quesito 

do Juízo – ID. 18694442, pág. 6) [...] Pois bem. Quanto à aposentadoria por 

invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42: “A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

a concessão do benefício de Aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Bom, considerando que o 

autor já comprovou a qualidade de segurado exigida, resta-nos analisar a 

incapacidade. O caso não merece muitas digressões, uma vez que, como 

vimos nos autos, a parte autora há muito trava uma luta diária contra sua 

enfermidade, e não é preciso muito intelecto para concluir que a 

impossibilidade de trabalho, e a falta de amparo por parte da previdência, 

acarretam-lhe prejuízos imensuráveis na mantença da subsistência sua e 

de sua família. Conforme se observa nos documentos colacionados aos 

autos, a parte autora foi regularmente examinada por médicos e 

diagnosticado portador de diversas enfermidades. Com efeito, restou 

comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laboral, 

mormente porque ficou frisado que a incapacidade é permanente. Por 

oportuno, calha à fiveleta registrar que, segundo entendimento dominante 

na jurisprudência pátria, nas ações em que se objetiva a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o julgador firma seu 

convencimento com base na prova pericial, não deixando de se ater, 

entretanto, aos demais elementos de prova, sendo certo que embora 

possível, teoricamente, o exercício de outra atividade pelo segurado, ainda 

assim a inativação por invalidez deve ser outorgada se, na prática, for 

difícil a respectiva reabilitação, seja pela natureza da doença, ou, pela 

natureza das atividades desenvolvidas, seja pela idade avançada. Além 

disso, devem ser consideradas as condições pessoais do postulante, tais 

como a presumível pouca instrução, a idade, a limitada experiência 

profissional e, por fim, o exíguo mercado de trabalho atual, já restrito até 

para pessoas jovens e saudáveis. Ademais, conforme categoricamente 

afirmado pela Expert, a doença do autor é incompatível com sua profissão 

de açougueiro bem como para qualquer outra atividade laborativa: “[...] 

Considero difícil sua colocação no mercado de trabalho [...]” (sic) – ID. 

18694442, pág. 6 - Dr. Eliana Kawaguti, CRM-MT n. 3.025. No presente 

caso, seria muito difícil que a parte autora tivesse êxito num processo de 

reabilitação dada às suas circunstâncias. De fato, ordenar que o autor 

recomponha sua vida profissional aos 38 anos, negando-lhe o benefício 

no momento em que dele necessita, seria contrariar o basilar princípio da 

dignidade da pessoa. D’ outra banda, no que tange ao termo inicial do 

benefício, consoante entendimento jurisprudencial, tenho que é devido o 

pagamento do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício na 

via administrativa (DCB – 23/11/2016 – ID. 10458719), com a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia 

médica (25/04/2018 – ID. 18694442). Nessa toada, é o entendimento 

jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos que ora transcrevo: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6. O termo inicial será a data do dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinação da r. sentença. (...) (Apelação Cível nº 

0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, e-DJF1 

24.01.2018).” (Grifos meus) Portanto, comprovados os requisitos legais 

para obtenção do benefício da aposentadoria por invalidez, imperiosa se 

faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Por fim, e não 

menos importante, vale salientar que a pessoa beneficiária de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, 

está obrigado a se submeter a exames periódicos a cargo da Autarquia, 

nos termos dos arts. 70 da Lei n.º 8.212/1991, 101, § 1º e § 2º e 43, § 4º, 

da Lei nº 8.213/1991. Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, e o faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS ao pagamento do auxílio-doença ao autor, Alexandre Alves, 

equivalente a um (01) salário mínimo mensal, a partir da data da cessação 

do benefício na via administrativa (DCB – 23/11/2016 – ID. 10458719), 

perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos 

do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da perícia médica (25/04/2018 – 

ID. 18694442), devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros 

para implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 

979.426.261-72. Nome da Mãe: Tiburcina Alves. Nome do segurado: 

Alexandre Alves. Endereço do segurado: Chácara Boa Esperança, 
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Estrada Carapá, Zona Rural, CEP: 78500-000, Colíder/MT. Benefício 

concedido: Auxílio-Doença. DIB: 23/11/2016 – data da cessação do 

benefício – DCB. Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez. DIB: 

25/04/2018 – data da realização da perícia médica. 4 - DECLARO a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, ante a decisão supra, TORNO 

DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA concedida na r. decisão de ID. 

10854785, razão pela qual, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais para 

cumprimento da presente decisão, em especial, realizando as devidas 

retificações em seu sistema. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 5 - Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora 

devidos em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. 6 - DEIXO DE 

CONDENAR a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. 7 - CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 8 - Sem 

custas, na forma da Lei. 9 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens. 10 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 11 - Diante da eventual 

preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário 

se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil). P.R.I.C. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000365-66.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

EUGENIO CUSTODIO NETO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária 

objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença c/c pedido 

de tutela antecipada de urgência c/c posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez ajuizada por José Eugênio Custódio Neto em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega o autor, em 

síntese, que em razão das enfermidades que lhe acometem, encontra-se 

incapacitado para o seu labor habitual (pedreiro). Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial por este juízo (ID. 18332497), fora deferido 

os benefícios da justiça gratuita, indeferido a tutela antecipada, 

determinado a realização de perícia médica bem como a citação da 

requerida para apresentar defesa. Entre um ato e outro, aportou aos autos 

o resultado da perícia médica realizada junto ao autor (ID. 23683520). 

Devidamente citada e intimada para apresentar defesa, a requerida 

apresentou contestação (ID. 19932055), alegando, em síntese, que o autor 

não preenche os pressupostos autorizadores para a concessão do 

benefício pleiteado. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Na 

sequência, o autor apresentou manifestação nos autos acerca do laudo 

médico pericial (ID. 24827985). Em seguida, o autor apresentou 

impugnação à contestação (ID. 24828846), afirmando que ainda se 

encontra incapacitado para o trabalho e, ainda, que a perícia médica 

realizada por este Juízo concluiu pela incapacidade laborativa. Ao final, 

pugnou pela procedência do pleito nos moldes da exordial. Sem demora, 

pela Secretaria da Vara fora certificado a tempestividade da contestação 

apresentada pela requerida (ID. 28253758). Por fim, vieram os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 1 – De pronto, quanto à preliminar de prescrição arguida pela 

requerida acerca das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se 

deu em 2019 e, se reconhecido o direito do requerente será a partir de 

2018, não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto 

no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 3 - 

Logo, estando devidamente instruído o feito e, não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. In casu, 

nota-se que a controvérsia do embate recaía sobre um único aspecto, 

qual seja, o fato de o autor comprovar a incapacidade para o trabalho, 

uma vez que a qualidade de segurado restou comprovada através do 

documento de ID. 18328663, eis que já percebia o benefício de 

auxílio-doença. Pois bem. Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “A 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente”. Acerca do tema, Sérgio Pinto Martins 

leciona: “É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social, 

composta de um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante 

contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência do segurado e a sua família, quando ocorrer certa 

divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 19 ed. São 

Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a Constituição 

Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Nessa 

toada, não restando dúvida quanto à qualidade de segurado, analisando 

os autos, verifica-se que a Expert reconheceu categoricamente a 

incapacidade do autor para o trabalho, sendo conclusiva no sentido da 

permanência desta incapacidade, tenho que o mesmo tem direito a 

concessão da aposentadoria por invalidez uma vez que ficou comprovada 

a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 

Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em síntese (23683520): 

Conclusão. Resposta: “Diante dos elementos obtidos em perícia médica, 

neste momento, é possível concluir por incapacidade laborativa, totale 

permanente para sua atividade laborativa habitual, passível de 

reabilitação.” (conclusões da Expert – ID. 23683520, pág. 3) 7.A) Qual (is) 

a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is)do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? Resposta: “Periciado referiu ser pedreiro. 

Trabalhou até o acidente (15 de agosto 2017).” (quesito do Juízo – ID. 

23683520, pág. 3) 7.B) O (a) periciando (a) é portador de doença ou 

afecção? Qual ou quais? Resposta: “Sim, o periciado é portador de 

pseudoartrose de ulna proximal esquerda, sequela de fratura de úmero 

distal esquerdo, ulna proximal esquerda e de cabeça do rádio.” (quesito do 

Juízo – ID. 23683520, pág. 4) 7.G) O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL 

de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é 

DEFINITIVA? Resposta: “Não, periciado passível de reabilitação.” (quesito 

do autor – ID. 23683520, pág. 4) 3) Queira o Dr. Perito esclarecer se 

houve incapacidade laborativa, tendo em vista a atividade desempenhada 

pela parte Autora? Esclarecer tudo o mais que achar necessário? 
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Resposta: “Sim. Incapacidade laborativa total para a atividade de pedreiro.” 

(quesito do autor – ID. 23683520, pág. 5) [...] Pois bem. Quanto à 

aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42: “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, a concessão do benefício de Aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Bom, considerando que o autor já comprovou a qualidade de 

segurado exigida, resta-nos analisar a incapacidade. O caso não merece 

muitas digressões, uma vez que, como vimos nos autos, a parte autora há 

muito trava uma luta diária contra sua enfermidade, e não é preciso muito 

intelecto para concluir que a impossibilidade de trabalho, e a falta de 

amparo por parte da previdência, acarretam-lhe prejuízos imensuráveis na 

mantença da subsistência sua e de sua família. Conforme se observa nos 

documentos colacionados aos autos, a parte autora foi regularmente 

examinada por médicos e diagnosticado portador de diversas 

enfermidades. Com efeito, restou comprovada a incapacidade para o 

exercício de qualquer atividade laboral, mormente porque ficou frisado que 

a incapacidade é permanente. Por oportuno, calha à fiveleta registrar que, 

segundo entendimento dominante na jurisprudência pátria, nas ações em 

que se objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, o julgador firma seu convencimento com base na prova 

pericial, não deixando de se ater, entretanto, aos demais elementos de 

prova, sendo certo que embora possível, teoricamente, o exercício de 

outra atividade pelo segurado, ainda assim a inativação por invalidez deve 

ser outorgada se, na prática, for difícil a respectiva reabilitação, seja pela 

natureza da doença, ou, pela natureza das atividades desenvolvidas, seja 

pela idade avançada. Além disso, devem ser consideradas as condições 

pessoais do postulante, tais como a presumível pouca instrução, a idade, 

a limitada experiência profissional e, por fim, o exíguo mercado de trabalho 

atual, já restrito até para pessoas jovens e saudáveis. Ademais, conforme 

categoricamente afirmado pela Expert, a doença do autor é incompatível 

com sua profissão de pedreiro bem como para qualquer outra atividade 

laborativa: “[...]Incapacidade laborativa total para a atividade de pedreiro. 

[...]” (sic) – quesito 3 ID. 23683520, pág. 5 - Dra. Letícia Rosa de Andrade 

inscrita no CRM 9.120. No presente caso, seria muito difícil que a parte 

autora tivesse êxito num processo de reabilitação dada às suas 

circunstâncias. De fato, ordenar que o autor recomponha sua vida 

profissional aos 50 anos (CI/RG de ID. 18328645), negando-lhe o benefício 

no momento em que dele necessita, seria contrariar o basilar princípio da 

dignidade da pessoa. D’ outra banda, no que tange ao termo inicial do 

benefício, consoante entendimento jurisprudencial, tenho que é devido o 

pagamento do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício na 

via administrativa (DCB – 29/06/2018 – ID. 24602714, pág. 2), com a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia 

médica (16/05/2019 – ID. 23683520). Nessa toada, é o entendimento 

jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos que ora transcrevo: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6. O termo inicial será a data do dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinação da r. sentença. (...) (Apelação Cível nº 

0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, e-DJF1 

24.01.2018).” (Grifos meus) Portanto, comprovados os requisitos legais 

para obtenção do benefício da aposentadoria por invalidez, imperiosa se 

faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Por fim, e não 

menos importante, vale salientar que a pessoa beneficiária de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, 

está obrigado a se submeter a exames periódicos a cargo da Autarquia, 

nos termos dos arts. 70 da Lei n.º 8.212/1991, 101, § 1º e § 2º e 43, § 4º, 

da Lei nº 8.213/1991. Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, e o faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS ao pagamento do auxílio-doença ao autor, José Eugênio Custódio 

Neto, equivalente a um (01) salário mínimo mensal, a partir da data da 

cessação do benefício na via administrativa (DCB – 29/06/2018 – ID. 

24602714, pág. 2), perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da perícia 

médica (16/05/2019 – ID. 23683520), devidamente atualizado. Destarte, 

sintetizo os parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 

80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número 

do CPF: 513.818.001-06. Nome da Mãe: Ordeni Custódio Neto. Nome do 

segurado: José Eugênio Custódio Neto. Endereço do segurado: Rua 

Castro Alves, n. 808, Nossa Senhora da Guia, Setor Norte, CEP: 

78500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: Auxílio-Doença. DIB: 

29/06/2018 – data da cessação do benefício – DCB. Benefício concedido: 

Aposentadoria por Invalidez. DIB: 16/05/2019 – data da realização da 

perícia médica. 4 - DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada e/ou enfermidade, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º, da Lei n.º 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da 

tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum 

in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implantação do benefício no prazo de trinta (30) dias. Para 

tanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão, em especial, realizando as devidas retificações em seu sistema 

para evitar a suspensão do benefício de forma precária. Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - Sobre 

as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 

406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 

204 do STJ. 6 - DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7 - CONDENO a requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do 

STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão 

pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema 

geral de previdência social. 8 - Sem custas, na forma da Lei. 9 - Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens. 10 - Preclusas as vias recursais, o 

que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 11 - Diante 

da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil). P.R.I.C. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000339-68.2019.8.11.0009. AUTOR(A): DALVA 

MARIA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a 

concessão de auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada c/c posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Dalva Maria da 

Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega a autora, em 

síntese, que diante das enfermidades que lhe acometem (tendinite em 

ombro direito CID M75.8 e epicondilite bilateral CID M.65.8), se encontra 

incapacitada para exercer seu labor como de costume. Com a inicial 

vieram os documentos. Recebida a inicial por este Juízo, fora deferido os 

benefícios da justiça gratuita, indeferido a tutela antecipada, determinado a 

realização de perícia médica junto a parte autora bem como a citação da 

requerida para apresentar defesa (ID. 18274158). Entre um ato e outro, 

aportou aos autos o resultado da perícia médica (ID. 23683509). 

Devidamente citada e intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, a 

requerida apresentou defesa na modalidade de contestação (ID. 

24602702), alegando, em síntese, que a autora não preenche os 

requisitos para perceber o benefício pleiteado, ao final, pela improcedência 

do pleito. Em seguida, a autora apresentou manifestação 

desfavoravelmente acerca do laudo médico pericial, alegando ainda se 

encontrar incapacitada para o trabalho, pugnando, dessa forma, pela 

concessão do benefício pleiteado ou subsidiariamente pela realização de 

nova perícia médica (ID. 24825007). Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação apresentada pela requerida, aduzindo, em 

suma, que a autora não possui capacidade laborativa para trabalhar. 

Assim, pugnou pela procedência da ação, para que seja implantado o 

auxílio-doença e sucessivamente a conversão pela aposentadoria por 

invalidez (ID. 24825025). Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, quanto à preliminar de 

prescrição arguida pela requerida em sede de defesa (ID. 24602702), 

referente às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 

2019 e, se reconhecido o direito da requerente será a partir de 2018, ano 

em que ocorreu o requerimento do benefício na via administrativa, não 

havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 

355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. Pois bem. Sem 

delongas desnecessárias, verifica-se que a autora pugnou por realização 

de nova perícia médica tanto na manifestação de ID. 24825007 quanto em 

sede de impugnação e contestação (ID. 24825025). Entretanto, além do 

fato de ser escassa a quantidade de profissionais nesta urbe dispostos 

em realizar perícias judiciais, vejo que a Expert respondeu atentamente 

aos quesitos apresentados, logo, não houve nenhuma irregularidade na 

perícia médica realizada por este Juízo. Em que pese à perita oficial não 

tenha especialidade na área médica relativa à doença afirmada, isto não é 

capaz de caracterizar cerceamento de defesa ou até mesmo invalidar a 

prova técnica realizada. Isso porque o título de especialista na área da 

doença alegada não é requisito para ser perito médico do juízo. (AC 

200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 

1ª Região – Primeira Turma Suplementar, e-DJF-1 p. 77 de 01/06/2011). 

Assim, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, e, 

ante a especialização em perícia médica da Expert, Dra. Letícia Rosa de 

Andrade, inscrita no CRM 9.120/MT, que se dispôs em realizar perícias 

nos processos em trâmite nesta Comarca, tenho por desnecessária a 

realização de nova perícia com profissional da saúde, indisponível nessa 

Comarca, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito formulado pela autora, com 

fundamento no art. 477, §2º, inciso I e art. 480, ambos do Código de 

Processo Civil. 3 – Assim, estando devidamente instruído o feito e, não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao mérito. O cerne 

da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se 

em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, disposto nos artigos 42 ou 59 da Lei 8.213/91, em 

especial à sua incapacidade, uma vez que a qualidade de segurada e a 

carência foram comprovados notadamente pelos INFBEN’s de ID. 

24602702, pág. 5. Art. 42. “A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição.” Art. 59. “O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Parágrafo único. “Não 

será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de 

Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como 

causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo 

de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” Desse modo, 

verifica-se que para a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, mister o atendimento à alguns requisitos. Analisando os 

autos, tenho que a pretensão deduzida pela requerente em Juízo NÃO 

merece acolhimento. Ora, trata-se de ação de natureza previdenciária, 

objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. Com efeito, a perícia médica determinada por este Juízo, 

não concluiu pela incapacidade da requerente para o exercício de suas 

atividades laborativas costumeiras. Destarte, a nobre perita ao realizar o 

exame físico consignou que: “[...] Diante dos elementos obtidos em perícia 

médica, neste momento, não é possível concluir por incapacidade 

laborativa. [...]” – (sic) – conclusão da Expert – ID. 23683509, pág. 8. 

Vejamos alguns trechos do laudo pericial (ID. 23683509): 7.A) Qual (is) 

a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? Resposta: “A periciada refere ser zeladora 

que parou de trabalhar há 7 anos.” (quesito do Juízo - ID. 23683509, pág. 

8). 7.B) O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou 

quais? Resposta: “Sim, a periciada é portadora de lombalgia, gonartrose 

de joelho, artropatia de ombro, patologias degenerativas, passíveis de 

tratamento clínico conservador ou cirúrgico de acordo com a indicação do 

médico assistente.” (quesito do Juízo – ID. 23683509, pág. 9). 3) Queira o 

Dr. Perito esclarecer se houve incapacidade laborativa, tendo em vista a 

atividade desempenhada pela parte Autora? Esclarecer tudo o mais que 

achar necessário. Resposta: “No momento do exame pericial não foi 

possível constatar incapacidade laborativa.” (quesito da autora - ID. 

23683509, pág. 10). [...] Muito bem. Desta forma, não há que falar-se em 

concessão do pretendido benefício previdenciário por ausência de 

incapacidade. Os anteriores documentos médicos acostados à prefacial 

não podem sobrepor o ATUAL laudo médico firmado pela médica perita, 

Dra. Leticia Rosa de Andrade, inscrita no CRM-MT sob n. 9.120. 

Conclui-se, portanto, que a perícia médica determinada por este Juízo, de 

forma categórica, NÃO concluiu pela incapacidade da requerente para o 

exercício de suas atividades laborativas. Nesse passo, além de a Expert 

ter sido conclusiva, afirmando veementemente que a requerente não se 

encontra incapacitada, com base nos únicos documentos médicos 

coligidos aos autos e, apesar da louvável manifestação da requerente, 

esta não se desincumbiu de trazer documentos comprobatórios de suas 

alegações, notadamente, ao seu caso especifico. Ressalte-se, ainda, que 

embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo, porém, como sabido, 

tratando-se de prova de cunho técnico, sua conclusão possui grande 

valor probatório, salvo na existência de provas contrárias mais fortes. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO 

AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. [...] 2. [...] 3. O 

julgador não está adstrito ao laudo médico pericial, podendo formar sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, a 

autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu 

direito, não havendo elementos comprobatórios da alegada incapacidade. 

4. Apelação da Autora a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de Oliveira. j. 

07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Por fim, trago à colação o 

Enunciado nº 07 sobre o Código de Processo Civil, aprovado em Sessão 
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Plenária realizada em 26/02/2016, pelos magistrados que integraram os 

Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Código 

de Processo Civil, in verbis: “Considera-se suficientemente fundamentada 

a decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e 

pertinentes alegados pelas partes”. Logo, em conformidade com toda a 

fundamentação acima exposta e, ausentes os requisitos do benefício 

pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c conversa em 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Dalva Maria da Silva contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

4 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do 

Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma 

da lei. 5 - Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 6 - Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MADALENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000186-69.2018.8.11.0009. AUTOR(A): IRANI 

MADALENA DE OLIVEIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. IRANI MADALENA DE OLIVEIRA, propôs 

a presente AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, em face de INSTITUTO NACINOAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou ao Id. 18363120 

requerendo desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

CPC/2015. Ao Id. 20381253, este Juízo determinou a intimação da 

Autarquia requerida para manifestar acerca do pedido de desistência, 

consignando que o silêncio valeria como concordância. Ao Id. 23868166, 

aportou aos autos o laudo pericial da perícia outrora realizada nos autos, 

inclusive antes do pleito de desistência. Ao Id. 27993369, fora certificado 

o decurso do prazo para a Autarquia requerida sem manifestação. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, não houve 

apresentação de contestação, o que já dispensaria a necessidade de 

intimação da Autarquia requerida que, apesar de intimada, também deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por IRANI MADALENA DE OLIVEIRA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 

90 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. No entanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do 

§3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da 

lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito 

em julgado e realizado o pagamento dos honorários periciais, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002311-44.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002311-44.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ 

MUNIZ. REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do 

benefício de auxílio-doença c/c. pedido de tutela antecipada c/c. posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Luiz Muniz em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, que diante 

das enfermidades que lhe acometem ainda se encontra incapacitado para 

exercer seu labor como de costume (auxiliar de motorista). Com a inicial 

vieram os documentos. Recebida a inicial por este Juízo, fora deferido os 

benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada. Ato contínuo, foi 

determinado a realização de perícia médica junto a parte autora bem como 

a citação da requerida para apresentar defesa (ID. 11597915). Entre um 

ato e outro, aportou aos autos o resultado da perícia médica (ID. 

19058355). Na sequência, o autor apresentou manifestação nos autos 

acerca do laudo médico pericial (ID. 19764773). Devidamente citada e 

intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, a requerida apresentou 

defesa na modalidade de contestação (ID. 20440617), alegando, em 

síntese, que o autor não preenche os requisitos para perceber o benefício 

pleiteado, pugnando, ao final, pela improcedência do pleito. Em seguida, o 

autor apresentou impugnação à contestação, aduzindo, em suma, que é 

portador de diversas enfermidades e que não possui capacidade 

laborativa para trabalhar, pugnando, dessa forma, pela procedência da 

ação, implantando o auxílio-doença e sucessivamente a conversão pela 

aposentadoria por invalidez (ID. 21284564). Sem demora, a Secretaria 

deste Juízo certificou a tempestividade da contestação apresentada pela 

requerida (ID. 27969393). Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, quanto à preliminar de 

prescrição arguida pela requerida em sede de defesa (ID. 20440617), 

referente às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 

2017 e, se reconhecido o direito do requerente será a partir de 2018, ano 

em que ocorreu a cessação do benefício na via administrativa, não 

havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 

355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 3 - Logo, 

estando devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a 

serem decididas, passo ao mérito. O cerne da questão encartada consiste 

em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto 

nos artigos 42 ou 59 da Lei 8.213/91, em especial à sua incapacidade, 

uma vez que a qualidade de segurado e a carência foram comprovados 

notadamente pelo CNIS (ID. 11102334), eis que recebia auxílio-doença 

desde 2017. Art. 42. “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Art. 59. “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Parágrafo único. “Não será 

devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de 

Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como 

causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo 
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de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” Desse modo, 

verifica-se que para a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, mister o atendimento à alguns requisitos. Analisando os 

autos, tenho que a pretensão deduzida pelo requerente em Juízo NÃO 

merece acolhimento. Ora, trata-se de ação de natureza previdenciária, 

objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. Com efeito, a perícia médica determinada por este Juízo, 

não concluiu pela incapacidade do requerente para o exercício de suas 

atividades laborativas costumeiras. Destarte, a nobre perita ao realizar o 

exame físico consignou que: “[...] Deambula normalmente. Visão monocular 

à esquerda quase perfeita (20/50). [...] Considero o autor sem 

incapacidade para exercer a atividade laboral habitual como auxiliar de 

motorista [...]” – (sic) – conclusão da Expert – ID. 19058355, pág. 2/3. 

Vejamos mais alguns trechos do laudo pericial (ID. 19058355): 9) Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia 

declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada(residual) ? Resposta: “Estabilizada.” (quesito do INSS - ID. 

19058355, pág. 4/5). 12) Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do 

autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? Resposta: “No momento, 

sem incapacidade para exercer o trabalho habitual.” (quesito do INSS - ID. 

19058355, pág. 5). 2) O periciando é portador de doença ou lesão? 

Resposta: “Apresenta visão monocular à esquerda desde abril de 2016, 

por descolamento de retina.” (quesito do Juízo – 19058355, pág. 7). [...] 

Muito bem. Desta forma, não há que falar-se em concessão do pretendido 

benefício previdenciário por ausência de incapacidade. Os anteriores 

documentos médicos acostados à prefacial não podem sobrepor o ATUAL 

laudo médico firmado pela médica perita, Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no 

CRM-MT sob n. 3.025. Conclui-se, portanto, que a perícia médica 

determinada por este Juízo, de forma categórica, NÃO concluiu pela 

incapacidade do requerente para o exercício de suas atividades 

laborativas. Nesse passo, além de a Expert ter sido conclusiva, afirmando 

veementemente que o requerente não se encontra incapacitado, com base 

nos únicos documentos médicos coligidos aos autos e, apesar da louvável 

manifestação do requerente, este não se desincumbiu de trazer 

documentos comprobatórios de suas alegações, notadamente, ao seu 

caso especifico. Ressalte-se, ainda, que embora o Juiz não esteja adstrito 

ao laudo, porém, como sabido, tratando-se de prova de cunho técnico, 

sua conclusão possui grande valor probatório, salvo na existência de 

provas contrárias mais fortes. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. 

APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. [...] 2. [...] 3. O julgador não está 

adstrito ao laudo médico pericial, podendo formar sua convicção com 

outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, a autora não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não 

havendo elementos comprobatórios da alegada incapacidade. 4. Apelação 

da Autora a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de Oliveira. j. 

07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Além do mais, calha fiveleta 

registrar ainda, que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença no 

momento em que precisava. Por fim, trago à colação o Enunciado nº 07 

sobre o Código de Processo Civil, aprovado em Sessão Plenária realizada 

em 26/02/2016, pelos magistrados que integraram os Grupos de Trabalhos 

do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Código de Processo Civil, in 

verbis: “Considera-se suficientemente fundamentada a decisão em que o 

Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e pertinentes alegados 

pelas partes”. Assim, em conformidade com toda a fundamentação acima 

exposta e, ausentes os requisitos do benefício pretendido, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c conversa em 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Luiz Muniz contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos requisitos 

legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 4 – 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do 

auxílio-doença que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da enfermidade, não tem condições de exercer atividade laborativa. 

Destarte, em razão da decisão acima, nada obstante tenha este Juízo em 

análise sumária quando do recebimento da exordial entendido ser possível 

o deferimento da tutela antecipada para o autor receber o benefício de 

auxílio-doença logo no início da demanda, neste momento deflui-se dos 

autos que os pressupostos para sua manutenção estão ausentes, em 

especial ao laudo médico pericial (ID. 19058355), motivo pelo qual, 

REVOGO-A. Ante a revogação da tutela antecipada, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas 

Judiciais para cumprimento da presente decisão, a fim de cessar o 

benefício de auxílio-doença que havia sido implantado em favor da autora 

mediante ordem judicial, caso já não tenha feito. Neste passo, cumpre 

consignar que “Não há que se falar em devolução de parcelas recebidas 

pela parte autora, a título de benefício de auxílio-doença, tendo em vista 

sua natureza alimentar e a boa-fé do demandante, além de terem sido 

recebidas por força de determinação judicial”. (TRF-3 - AC 

0034577-38.2012.4.03.9999 – Décima Turma – Relator Desembargador 

Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 de março de 2013). 5 - CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do Código de Processo Civil, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. 6 - Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. 7 - Preclusas as vias recursais, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) dias. P.R.I.C. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001851-57.2017.8.11.0009. AUTOR(A): FATIMA 

APARECIDA ALVES DE LIMA. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando 

a concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por 

Fátima Aparecida Alves de Lima em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Alega a parte autora, em síntese, que diante das enfermidades que lhe 

acometem (alterações degenerativas de coluna cervical e de coluna 

lombar, com estreitamento foraminal L4/L5), encontra-se incapacitada para 

exercer seu labor como de costume. Com a inicial vieram os documentos. 

Recebida a inicial por este Juízo (ID. 10794875), fora deferido os 

benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada, determinada a 

realização de perícia médica bem como a citação da requerida. Aportou ao 

ID. 23868160 o resultado da perícia médica realizada junto à autora. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando em 

síntese, que a autora não preenche os requisitos necessários para 

concessão do benefício. Ao final pugnou pela improcedência da presente 

actio (ID. 24829421). Certidão de tempestividade da contestação 

apresentada pela requerida (ID. 27938088). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, quanto 

à preliminar de prescrição arguida pela requerida em sede de contestação 

(ID. 24829422), referente às parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que o 

ajuizamento da ação se deu em 2017 e, se reconhecido o direito da 

requerente será a partir de 2017, não havendo que se falar em 

quinquênio. 2 - O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
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sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto 

no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 3 - 

Logo, estando devidamente instruído o feito e, não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. In casu, 

nota-se que a controvérsia do embate recaía sobre um único aspecto, 

qual seja, o fato de a autora comprovar a incapacidade para o trabalho, 

uma vez que a qualidade de segurada restou comprovada através CTPS 

(Ids. 10293230 e 10293242) e do CNIS (ID. 24829422, pág. 5). Pois bem. 

Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Nessa 

toada, não restando dúvida quanto à qualidade de segurado, analisando 

os autos, necessário destacar que é fato que a parte autora pleiteou na 

inicial o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 

Malgrado a perícia tenha reconhecido categoricamente a incapacidade 

laboral para a atividade profissional habitual de forma total e permanente, 

também CONSIGNOU "que existe capacidade física residual para que a 

autora seja reabilitada em atividades laborais sem exercer esforço físico 

sobre a coluna lombar", razão pela qual, tenho que a autora, por ora, tem 

direito a concessão do auxílio-doença uma vez que comprovada a 

existência de todos os requisitos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, e 

passível de reabilitação. Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em 

síntese (17586603): B) O(a) periciando(a) é portador de doença ou 

afecção? Qual ou quais? Resposta: “Sim, o periciando é portador de 

hérnia discal com comprometimento radicular.” (quesito do Juízo - ID. 

17586603, pág. 2). D) A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? Resposta: “Sim, piora com esforço 

físico e sobrecarga.” (quesito do Juízo - ID. 17586603, pág. 2). G) O(a) 

periciando(a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? Resposta: “Não. O 

periciando é susceptível de reabilitação para atividades que não 

demandem esforços físicos.” (quesito do Juízo – ID. 17586603, pág. 2). 

07) Com base nos documentos médicos que constam nos autos e, 

levando-se em conta que a atividade que o autor sabe realizar necessita 

do vigor físico pois é mecânico, considerando ainda a realização de 

tratamento inexituosa, pode-se afirmar que ele está incapacitado para 

suas atividades habituais permanentemente ou temporariamente? 

Resposta: “Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste 

momento, é possível concluir por incapacidade laborativa parcial e 

permanente para atividades que demandem esforço físico. O mesmo é 

passível de reabilitação.” (quesito do Juízo – ID. 17586603, pág. 2). [...] 

Com efeito, vale destacar que, apesar de haver a possibilidade de 

reabilitação profissional, denota-se que a Autarquia demandada até o 

presente momento não se desincumbiu do seu ônus de inserir a segurada 

no programa de reabilitação, conforme determina o art. 62 da Lei 8.213/91. 

A propósito, é dever do Estado propiciar meios para que o segurado da 

Previdência Social se reabilite a fim de que possa retornar ao mercado de 

trabalho, praticando profissão díspare daquela que está impossibilitado de 

exercer. Vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL DECORRENTE DA NÃO IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1- (...). 3- A 

aposentadoria por invalidez é devida quando o segurado ficar 

incapacitado total e permanentemente de desenvolver qualquer atividade 

laborativa e for insusceptível de reabilitação para o exercício de outra que 

lhe garanta a subsistência. 4- A verificação periódica do estado de saúde 

do autor, que recebeu os benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, 

com sua submissão às perícias médicas, bem como a participação nos 

programas de reabilitação profissional é dever e não faculdade da 

Previdência Social, o que por si só, não ocasiona constrangimento ao 

segurado, de forma a aviltar a sua honra ou dignidade. 5- Não evidenciada 

a omissão do INSS, restando não comprovada a existência de conduta 

ativa ou omissiva e o nexo causal entre esta e o dano que a apelante diz 

ter experimentado, portanto, que não caracterizado o dano moral. 6- 

Apelação a que se nega provimento. (TRF-3 - AC: 1533 SP 

0001533-54.2004.4.03.6104, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NERY 

JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2013, TERCEIRA TURMA) – Grifos 

meus. Ademais, no que tange ao termo inicial do benefício, consoante 

entendimento jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do 

auxílio-doença desde a data da cessação do beneficio na via 

administrativa (27.07.2017). Nesse toada, é o entendimento jurisprudencial 

Pátrio, conforme acórdãos que ora transcrevo: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

PARA O JULGAMENTO DO FEITO AFASTADA. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. TERMO 

INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE 

CONCEDIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. (...) O termo inicial do 

restabelecimento do Auxílio-Doença Acidentário concedido ao acidentado 

é o data da cessação do benefício previdenciário anteriormente 

concedido. (TJMG; AC-RN 1.0701.10.005820-8/001; Rel. Des. Rogério 

Medeiros; Julg. 27/10/2016; DJEMG 09/11/2016) – Grifos meus. Destarte, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na 

presente actio. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

e o faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento do auxílio-doença à autora, Sra. Fátima Aparecida Alves de 

Lima, equivalente ao salário-de-benefício desde a data da cessação do 

benefício na via administrativa (DCB –27/07/2017 – ID. 12472850, pág. 1), 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários. 

Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do 

auxílio-doença que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da enfermidade, não tem condições de exercer atividade laborativa, 

razão pela qual DETERMINO que o INSS pague o auxílio-doença até que 

seja efetivada a reabilitação profissional do demandante ou implantada 

administrativamente a aposentadoria por invalidez ou por outro motivo. 

Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação do benefício, nos 

termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 

16/2010: Número do CPF: 012.034.771-71. Filiação: Carlos Máximo da 

Fonseca e Marina Alves de Lima. Nome do(a) segurado(a): Fátima 

Aparecida Alves de Lima.. Endereço do(a) segurado(a): Av. Aparecido 

Darci Gavioli, n. 959, Boa Esperança, Setor Sul, CEP: 78500-000, 

Colíder/MT. Benefício concedido: Auxílio-doença. DIB: 27/07/2017 – data 

da cessação do benefício na via administrativa – DCB 4 - DECLARO a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefícios 

que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da 

enfermidade, não tem condições de exercer atividade laborativa. 

Outrossim, ante a decisão supra, TORNO DEFINITIVA A TUTELA 

ANTECIPADA concedida na r. decisão de ID. 10794875. OFICIE-SE o INSS 

– APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas 

Judiciais para cumprimento da presente decisão. Ademais, DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - Sobre as prestações 

em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e 

juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação 

até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 

161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. 6 - 

DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001. 7 - CONDENO a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. 8 - Sem custas, na forma da Lei. 9 - Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 
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prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens. 10 - Preclusas as vias recursais, o 

que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 11 - Diante 

da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil). P.R.I.C. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000862-80.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEXTIL J SERRANO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GOMES DA COSTA OAB - SP394106 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000862-80.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: TEXTIL J 

SERRANO LTDA EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos, etc. 1. Ante o teor da 

manifestação aportada ao Id. 25907810, a homologação do acordo 

contextualizado no termo anexo ao Id. 25752249 resta prejudicado. 2. A 

fim de dar regular andamento ao feito, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

INTIMEM-SE. Às providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001537-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVENSIS PR CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001537-77.2018.8.11.0009. EMBARGANTE: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP EMBARGADO: 

VIVENSIS PR CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos, etc. 1 – 

EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA interpôs os presentes 

embargos à execução contra VIVENSIS PR CENTURY INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, ante a execução nº 1000995-59.2018.8.11.0009. Com a 

inicial vieram os documentos. Certidão de tempestividade ao Id. 29107057. 

É o relatório. Decido. 2 - Antes de descer às minúcias do caso 

judicializado, convém deixar registrado que, para a parte opor-se à 

execução por meio de embargos não se mostra necessária penhora, 

depósito ou caução, consoante se infere da redação do artigo 914 do 

CPC/15 (736 do CPC/73). De igual forma, vale destacar que observando a 

garantia da duração razoável do processo, prevista pelo art. 5º, LXXVIII, 

da CF/88 “os embargos à execução não serão recebidos com efeito 

suspensivo. Mesmo com sua propositura e durante o seu processamento, 

a execução deve seguir o seu curso, com a prática dos atos de 

constrição, expropriação e satisfação. Essa é a regra geral”. (Breves 

comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim 

Wambier...[et al.], coordenadores. – São Paulo: Editora RT, 2015, pag. 

2057). No entanto, é possível obter o sobrestamento do processo 

satisfativo por decisão expressa do juiz, desde que preenchidos os 

requisitos previstos pelo §1º do art. 919 (§1º do art. 739-A CPC/73), quais 

sejam: (a) requerimento da parte; (b) observância dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória; e (c) garantia do juízo. Vejamos: Art. 919. 

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, 

a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. (...) Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos 

os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se 

atribua efeito suspensivo aos embargos. Sobre o tema destacam-se os 

ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao 

consignarem que: “O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos 

embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a 

tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da 

coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos 

fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua 

procedência (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação 

da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum 

in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela 

provisória (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de 

prova documental irrefutável, tese firmada em julgamento de recursos 

repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou 

pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela de 

evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir 

efeito suspensivo aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. (Comentários 

ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade 

Nery – São Paulo : Editora RT, 2015, p. 1817). Diante do exposto, ante a 

tempestividade dos embargos RECEBO-OS SEM O EFEITO SUSPENSIVO, 

uma vez que sequer há pedido de sua aplicação. 3 - Nos termos do art. 

920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, CITE-SE o Embargado para 

responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 4 - 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente como 

mandado, ofício e carta precatório, no que couber. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001528-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE APARECIDA NEGRISOLI SERRILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

das partes, através dos seus respectivos patronos, para pugnar o que 

entender de direito, acerca dos ofícios requisitórios acostados aos autos 

de ids: 31274680,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000578-72.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYELLE LOERCIO KIZERLLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000578-72.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RAYELLE LOERCIO 

KIZERLLA Vistos, etc. Trata-se de medida cautelar preparatória de arresto 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face de 

RAYELLE LOERCIO KIZERLLA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos necessários. Entre um 

ato e outro, o autor peticionou ao Id. n° 28136496, informando a 

desistência do feito, pugnando por sua extinção, ante a quitação do débito 

pela requerida. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pelos autores. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do 
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artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face de RAYELLE LOERCIO 

KIZERLLA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo 

civil, condeno o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANALEZ PEREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000595-11.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

FRANCISCO CANALEZ PEREZ EXECUTADO: DENIS FERNANDO DA SILVA 

Autos nº: 1000290-90.2020.811.0009. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial, ajuizada por FRANCISCO CANALEZ 

PEREZ em face de DENIS FERNANDO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, o exequente manifestou ao ID 

30054064, requerendo o cancelamento da distribuição do presente feito. É 

o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, 

tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por FRANCISCO CANALEZ 

PEREZ em face de DENIS FERNANDO DA SILVA, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do 

art. 90 do NCPC (Art. 90. Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu), CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, 

contudo, SUSPENDO, vez que defiro o benefício da justiça gratuita 

pleiteado na exordial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001682-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON ROGERIO FERREIRA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001682-02.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

NILTON ROGERIO FERREIRA RAMOS Vistos, etc. Trata-se de medida 

cautelar preparatória de arresto ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de NILTON ROGÉRIO 

FERREIRA RAMOS, ambos devidamente qualificados nos autos. A inicial 

veio instruída com os documentos necessários. Entre um ato e outro, o 

autor peticionou ao Id. n° 27475414, informando a desistência do feito, 

pugnando por sua extinção. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência 

da ação pelos autores. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de 

NILTON ROGERIO FERREIRA RAMOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 

do Código de Processo civil, condeno o autor ao pagamento das custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANALEZ PEREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FIRMINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000597-78.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

FRANCISCO CANALEZ PEREZ EXECUTADO: JOSE FIRMINO DA SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada 

por FRANCISCO CANALEZ PEREZ em face de JOSÉ FERMINO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, o 

exequente manifestou ao ID 30054058, requerendo o cancelamento da 

distribuição do presente feito. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência 

da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

FRANCISCO CANALEZ PEREZ em face de JOSÉ FERMINO DA SILVA, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do NCPC (Art. 90. Proferida sentença 

com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu), CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas, contudo, SUSPENDO, vez que defiro o benefício da justiça gratuita 

pleiteado na exordial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA PAULA PERATELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001834-50.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

SILVIA PAULA PERATELLI Vistos, etc. Cuida-se de “ação de execução de 

título extrajudicial” movida por EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA – EPP contra Silvia Paula Peratelli, ambos devidamente qualificados. 

Ao ID 25793934, este juízo determinou a emenda da inicial a fim de 

comprovar o pagamento das custas, que fora devidamente cumprido ao ID 

26921570. Em seguida, a exequente colacionou aos autos acordo 

realizado na Justiça do Trabalho, onde consta como quitado o débito 

destes autos. É o relatório. DECIDO. A extinção do feito em razão da perda 

do objeto é medida que se impõe, pois, a pretensão almejada pelo autor já 

fora alcançada na Justiça Trabalhista, conforme se observa do acordo 

entabulado ao ID 29869992. Logo, a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas, visto que, satisfeita a pretensão independente de 

ordem emanada nos autos, fez perecer o interesse jurídico em prosseguir 

com a presente. Havendo a perda superveniente do interesse de agir do 

requerente, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito. Ante o 

exposto, ante a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do CPC. Sem custas remanescentes, uma vez que não houve a 

triangularização processual. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

AQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000603-22.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOAO 

BATISTA DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. 1 - Nada obstante tenha este Juízo em análise sumária 

quando do recebimento da exordial entendido ser possível o deferimento 

da tutela antecipada para receber o benefício de auxílio-doença logo no 

início da demanda, neste momento deflui-se dos autos, em especial ao 

laudo médico pericial de ID. 26214058, que concluiu pela atual ausência de 

incapacidade do autor, que os pressupostos para sua manutenção estão 

ausentes, motivo pelo qual, REVOGO-A. 2 - Ante a revogação da tutela 

antecipada, OFICIE-SE com URGÊNCIA a Autarquia demandada, para 

cessar o benefício de auxílio-doença que havia sido implantado em favor 

do autor mediante ordem judicial, caso já não tenha feito. 3 – Ademais, 

ante a juntada do laudo pericial, CUMPRA-SE o remanescente da decisão 

de ID 12704138. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. 

Colíder – MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001282-56.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

FERNANDO MARINI REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de 

Declaração com Efeitos Infringentes em face da sentença proferida ao ID 

19962067, que condenou o requerido ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Pleiteia 

o embargante a reforma da sentença, para que seja suprida a omissão, de 

forma a que a sentença observe os parâmetros legais para fixação de 

honorários em face da Fazenda Pública ou para que justifique o motivo de 

não o fazer. É o relatório. Decido. 1 - Como de conhecimento, a dicção do 

artigo 1.022, inciso I e II, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem 

como suprir omissão de ponto ou questão existente em qualquer decisão 

judicial. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Compulsando os autos verifico que não há na decisão objurgada nenhuma 

das hipóteses autorizadoras para promoção dos embargos de declaração, 

ou seja, inexiste a alegada omissão ou qualquer outro vício delineado no 

artigo 1.022, do CPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do pedido, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar. Insta salientar que o parágrafo 8º do artigo 85 prevê a 

possibilidade do magistrado de fixar os honorários de modo equitativo, o 

que in casu, se demonstrou a medida mais razoável, haja vista não ser o 

caso de fixa-los sobre o valor da causa, e que se fixados sobre o valor 

da condenação, resultaria em valor irrisório frente ao grau de zelo, a 

natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço. Ressalto, outrossim, que qualquer irresignação do 

interessado em relação à sentença prolatada deve ser objeto de recurso 

cabível na espécie, uma vez que a via ora eleita não se mostra adequada 

para tanto. Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in totum’, os 

embargos declaratórios apresentados. 2 – Cumpra-se o remanescente da 

r. sentença de Id. 19962067. Intimem-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001528-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE APARECIDA NEGRISOLI SERRILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

das partes, através dos seus respectivos patronos, para pugnar o que 

entender de direito, acerca dos ofícios requisitórios acostados aos autos 

de ids: 31281777 e 31281780, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000483-76.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JEFERSON APARECIDO 

GOMES REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos; 

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos 

pela parte embargante ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, em 

face da sentença proferida. Narra a parte embargante, em suma, que a 

sentença supracitada teria sido omissa, pois não analisou os documentos 

juntados pela parte ré, especificamente o contrato de adesão assinado 

pela parte autora. Os embargos de declaração foram opostos 

tempestivamente, consoante certidão retro. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberações. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na 

forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos infringentes 

aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser admitida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 357 de 730



apenas como consequência da correção de premissa equivocada no 

julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante tem como escopo modificar os fundamentos da decisão, 

operando novo julgamento. Tanto é verdade, que a embargante afirma que 

este Juízo foi omisso em não analisar os documentos juntados pela parte 

ré, especificamente o contrato de adesão assinado pela parte autora, no 

momento de prolação da sentença, contudo, tal fundamento não prospera, 

eis que a sentença foi devidamente fundamentada neste ponto. Assim, o 

argumento posto em discussão não se amolda à nenhuma hipótese do art. 

1.022 do CPC. Nesse sentido: “Os embargos de declaração têm os seus 

lindes delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo inviáveis se inexiste 

omissão, dúvida ou contradição do aresto embargado, não se prestando 

ao rejulgamento da causa". Precedentes: STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 

(94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. 

STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 406/412.4. Embargos de 

Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o fito de aclarar qualquer 

dúvida, embora tenha restado claro que o que o embargante almeja é a 

reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso Especial Nº 

973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO DA 

EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

Consigne-se que o manejo do recurso de embargos de declaração com 

fim meramente protelatório é passível de penalidade, na forma da lei. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010236-74.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANOS DE OLIVEIRA ANTUNES (EXECUTADO)

FLAVIO AMERICO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

UBIRACI DE CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISLAINE LIMA PALHOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010236-74.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: ALEXSANDRO GARCIA DA 

SILVA EXECUTADO: FLAVIO AMERICO RODRIGUES, JANOS DE OLIVEIRA 

ANTUNES Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Pois bem. De proêmio, INDEFIRO o pedido de suspensão do 

processo, pois contrário aos princípios da celeridade e efetividade que 

regem os Juizados Especiais Cíveis. Noutro giro, diante da ausência de 

bens passíveis de penhora em nome da parte executada, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, 

in verbis: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. [...] § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos termos do art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95, e DETERMINO o desbloqueio de bens ou valores 

por ventura constritos no feito. DESCABE condenação ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em 

observância ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de praxe. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-56.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000204-56.2019.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSE DA COSTA PEIXOTO POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

PAN S.A. INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia: 

21/03/2019 Hora: 12:20 acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para a audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). O não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-56.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000204-56.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA JOSE DA COSTA 
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PEIXOTO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO 

de ACORDO no qual houve o pagamento espontâneo do acordo 

diretamente na conta da parte autora (ID. 29723584. Diante do exposto, 

ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR JULIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001448-88.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LAIR JULIANO GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação proposta por LAIR JULIANO GONCALVES 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, enquanto Policial Militar, 

objetivando a concessão de promoção por ato de bravura, por ter 

participado de uma operação para a apreensão de pessoas suspeitas de 

pratica de delitos graves, em Marcelândia–MT de 31 de outubro a 11 de 

novembro de 2012. Citado, o requerido apresentou defesa alegando 

prescrição quinquenal e improcedência do pedido. Fundamento e Decido. 

Primeiramente não há que se falar em prescrição, uma vez que a 

operação se realizou durantes os meses de outubro e novembro de 2012, 

porém o autor protocolou pedido administrativo em setembro de 2015 o 

que suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais contra 

a Administração Pública. O requerimento administrativo tem o condão de 

suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.º, parágrafo 

único, do Decreto-Lei n.º 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a 

demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, 

considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados 

de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste 

caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do 

credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação 

do dia, mês e ano” Destarte, considerando que o Recorrente logrou 

comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 

02/09/2015 (ID 9464752) – momento em que houve a suspensão do prazo 

prescricional, quando o prazo prescricional este encontra-se suspenso, 

portanto, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via 

de consequência, na ocorrência da prescrição. Esclarecido, passa-se à 

apreciação O requerente, policial militar, afirma que de 31 de outubro a 11 

de novembro de 2012 participou de uma operação para apreensão de 

pessoas suspeitas de praticar delitos graves, em Marcelândia–MT. Relata 

que, permaneceu 12 dias em busca de tais pessoas que cometeram o fato 

delituoso - o autor juntamente com os demais policiais. Afirma que, após 

“atuação espetacular”, obtiveram êxito na apreensão de tais pessoas que 

estavam foragidas, fato que enaltece toda a corporação. Aduz que, após 

o ocorrido, formulou pedido de promoção por ato de bravura ao 

Comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, 3º Sargento da PM Gleidson 

Ferreira de Jesus, em outubro de 2015, porém até a presente data não 

houve qualquer apreciação do pedido. O art. 42 da Lei Complementar 

10.076/2014, estabelece que: Art. 14 A promoção por ato de bravura 

resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, 

ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam 

feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo 

exemplo positivo deles emanados. Quanto a discricionariedade dos atos 

da administração pública, o Superior Tribunal de Justiça leciona que, ao 

Poder Judiciário, cumpre tão somente, analisar eventual transgressão do 

processo administrativo, sem adentrar no exame dos elementos subjetivos 

do ato de bravura, conforme precedente: ADMINISTRATIVO. POLICIAL 

MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 

ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. 

PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I - A concessão da 

promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do 

administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à 

conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a 

valoração dos atos de bravura não ocorrem por meio de elementos 

meramente objetivos. Precedentes. II - Consoante entendimento desta 

Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de 

ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida 

a análise de eventual transgressão de diploma legal. III - Tratando-se de 

revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, poderia a 

Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, denegando 

a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o entendimento 

consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A 

Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos." IV - Recurso 

conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 19829 PR 2005/0052229 1, Relator: 

Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 03/10/2006, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 335). Assim sendo, não 

procede o requerimento inicial para que os elementos subjetivos do fato 

descrito na inicial sejam valorados pelo Judiciário, por ser ato 

discricionário da administração pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO COMINATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE 

BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE 

VÍCIOS - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de 

bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato 

administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade 

da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura 

não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 

39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/03/2013, DJe 20/03/2013) 2. A análise do ato administrativo pelo 

Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo 

vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato 

administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos 

poderes. (N.U 0000317-91.2014.8.11.0109, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). Cabe a esse juízo, contudo, 

analisar a insurgência do autor ao ato administrativo, com relação ao fato 

de não ter sido aberta investigação sumária para se apurar o ato de 

bravura. Da análise da Decisão do Conselho Superior, verifica-se que o 

pedido de promoção por ato de bravura formulado pelo autor sequer foi 

analisado. O art. 42 da Lei Complementar 10.076/2014 assim prescreve: 

Art. 42 A promoção por ato de bravura é efetivada por Ato do Governador 

do Estado de Mato Grosso, nos termos de Art. 14 desta lei. § 1º O ato de 

bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação 

sumária procedida por uma Comissão Especial, composta por 03 (três) 

Oficiais designados pelo Governador do Estado, no caso de Oficiais e pelo 

Comandante-Geral, para o caso de Praças, após aprovação por 2/3 (dois 

terços) dos membros existentes no Conselho Superior da PM/BM, sendo 

seu processamento definido no regulamento desta lei. É cediço que o ato 

de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo 

vedado ao Poder Judiciário adentrar o seu mérito, consoante precedentes 

do C. Superior Tribunal de Justiça. A propósito, litteris: ADMINISTRATIVO. 

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO 

PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO 

DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I - A 

concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à 

discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo 

submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade 
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pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorrem 

por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes. II - Consoante 

entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito 

administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente 

sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal. III - 

Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, 

poderia a Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, 

denegando a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o 

entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A 

Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos." IV - Recurso 

conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 19829 PR 2005/0052229 1, Relator: 

Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 03/10/2006, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 335) No caso sub examine, 

o Decreto n.º 2.468 de 29 de março de 2010, aprovou na época dos fatos 

o regulamento de promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso: Art. 6º As promoções serão 

efetuadas pelo critério de: I) Antiguidade; II) Merecimento; III) Por Ato de 

Bravura; e IV) “Post-mortem”. (...) Art. 9º Promoção por Ato de Bravura é 

aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, 

ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam 

feitos indispensáveis ou úteis às operações policiais militares, pelos 

resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. 

Denota-se do aludido dispositivo legal que inexiste previsão acerca dos 

efeitos da promoção, deixando a cargo do administrador a concessão 

destes efeitos. Destarte, como se trata de um ato complexo, que necessita 

de um processo administrativo para verificação de que o ato praticado 

pelo Policial Militar/Bombeiro pode ou não ser considerado inserto no 

referido conceito, seus efeitos devem estar atrelados, a partir da 

ocorrência do reconhecimento, o que não é o caso. Ressalta-se que a 

subjetividade é evidente quando da descrição legal desta espécie de 

promoção, porquanto deixa a cargo do agente público a análise e 

interpretação do que é “ato ou atos não comuns de coragem e audácia 

que ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever(...)”. 

Portanto, diante da característica discricionária da aludida promoção (ato 

de bravura) e inexistência de previsão legal acerca dos seus efeitos, 

sendo vedado ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 2º da Constituição 

de 1988 adentrar no seu mérito administrativo. Caberá ao Judiciário 

examinar apenas os aspectos de legalidade. Acerca do assunto, eis o 

seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE 

RETROPROJEÇÃO DOS EFEITOS DE PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR 

ATO DE BRAVURA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. 

INVIABILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CARACTERIZAÇÃO 

DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO AGIR DA ADMINISTRAÇÃO, DE 

ATRIBUIÇÃO JUDICIAL DE EFEITOS RETROATIVOS AO ATO DE 

PROMOÇÃO. SÚMULA 42 DO TJRS. Afastada a prescrição do fundo de 

direito assentada pelo Juízo a quo. Isso porque a perseguida 

retroprojeção, a 16/8/2004, dos efeitos da promoção extraordinária por ato 

de bravura concedida em 25/11/2011 visa, por via transversa, à revisão 

do próprio ato administrativo de promoção, cuja publicação se deu no 

Diário Oficial de 28/12/2011, ou seja, há menos de cinco anos do 

aforamento da presente demanda (20/7/2002). Quanto à questão de fundo 

propriamente, a LC-RS 11.000/1997 - que dispõe sobre a promoção 

extraordinária do servidor militar e do servidor integrante dos quadros da 

Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias e da Superintendência dos 

Serviços Penitenciário -, assim como o Decreto-RS38.480/1998, que 

regulamenta a referida lei complementar, não definem que a promoção 

extraordinária por ato de bravura deva retroagir à data do ato de bravura 

praticado pelo servidor. Conseguinte, e na ausência de caracterização de 

ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que concedeu a 

promoção extraordinária ao autor por ato de bravura, não há como, 

judicialmente, proceder à retroprojeção dos seus efeitos à data em que foi 

perpetrado propriamente o ato de bravura; de efeito, como bem explicitado 

na Súmula 42 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

"atribuir efeito retroativo a promoção de servidor público é ato 

discricionário do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário impô-lo". 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA AFASTAR A 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE, 

JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADONA PETIÇÃO INICIAL. 

(Recurso Cível Nº 71004678470, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 18/12/2013) (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004678470 RS , Relator: Ricardo Bernd, Data de 

Julgamento: 18/12/2013, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2014) DISPOSITIVO Diante do 

exposto, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 15 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010057-72.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010057-72.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de EXECUÇÃO no qual houve pagamento espontâneo pelo 

Executado, havendo expedição de alvará para a parte autora no ID 

25195832. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010438-80.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010438-80.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de CUMPRIMENTO de EXECUÇÃO no qual houve pagamento 

espontâneo pelo Executado, havendo expedição de alvará para a parte 

autora no ID 25612554. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 
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nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 

2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010447-42.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010447-42.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de EXECUÇÃO no qual houve pagamento espontâneo pelo 

Executado, havendo expedição de alvará para a parte autora no ID 

25195826. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000161-90.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: JORGE DA SILVA Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/1995. A parte autora foi intimada a para, sobre a 

Certidão do oficial de justiça Id 21392604, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação, porém 

quedou-se inerte. (ID 22265643) Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que as partes permaneceram 

silentes nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código 

de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, haja vista o abandono da causa. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010459-90.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MAIA CASTELO BRANCO FERREIRA OAB - 027.550.393-37 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010459-90.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: MARIA ERCILIA COTRIM 

GARCIA STROPA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADOR: DAVI MAIA CASTELO BRANCO FERREIRA Vistos etc. 

Trata-se de CUMPRIMENTO de RPV no qual houve expedição de alvará 

para a parte autora no ID 9297560, bem como expedição de alvará 

devolvendo o valor residual ao Estado no ID 12364996. Diante do exposto, 

ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010286-32.2016.8.11.0009; REQUERENTE: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A . FINALIDADE: INTIMAR a(s) 

parte(s), através do(a) Advogado(a)/Procurador(a), da sentença judicial 

cujo teor se lê no ID 10110906. APARECIDA FATIMA FRACCARI CANOVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 
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s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010286-32.2016.8.11.0009; REQUERENTE: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A . FINALIDADE: INTIMAR a(s) 

parte(s), através do(a) Advogado(a)/Procurador(a), da sentença judicial 

cujo teor se lê no ID 10110906. APARECIDA FATIMA FRACCARI CANOVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010286-32.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Cumprimento de 

sentença proposto em face da empresa OI S.A – Em recuperação. É 

cediço que a executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, 

se encontra em recuperação judicial postulada em 20/06/2016 e deferida 

em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

executio está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. Á vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de transação e, uma vez 

homologado, implica em novação dos créditos anteriores ao pedido 

(20/06/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005. Por tais razões, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

extintas, uma vez que não há hipótese jurídica para seu prosseguimento. 

Nesse sentido o aresto compilado destacado: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 

2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/06/2015). Para arrematar (negritado): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A 

EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE 

EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE SE ENCONTRAM ARROLADAS. 

APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES 

AO PEDIDO, TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A 

RECUPERAÇÃO PASSOU A CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

(ART. 59, § 1º DA LEI 11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido”. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015)." Recurso conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 

03078938120148240018 Chapecó 0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara 

de Direito Comercial). In casu, o crédito constituído na presente executio 

tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, a inicial fora 

protocolada em 01/06/2016 (Id. 2907569). Sendo assim, está sujeito aos 

efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. Nesse diapasão, 

considerando que a decisão homologatória do plano constitui título 

executivo judicial (Lei nº 11.101/2005, art.59, §1º), não há viabilidade 

jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, todos os credores 

da empresa executada devem se submeter ao plano homologado pelo 

juízo universal, em observância aos objetivos do processo de 

recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa Coelho: “Em 

princípio, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial 

estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. 

Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por sua rejeição 

devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos credores. 

Não têm outra alternativa”. (Curso de Direito Comercial, v. 3: direito de 

empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Destarte, diante de 

todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é anterior 

ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, por consectário, aos 

efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se perfaz nestes 

autos a perda do interesse de agir, o que não conduz a presente demanda 

a outro destino, senão a extinção. Isto posto, julgo EXTINTO sem resolução 

de mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

exequente, com atualização monetária e juros contados até a data do 

protocolo da recuperação judicial (20/06/2016). Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 
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sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-78.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000543-78.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LUISA 

FERNANDES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

14:00, no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA REGINA HARKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR BIRTCHE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000548-03.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LEILA REGINA 

HARKA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: CLAUDENIR BIRTCHE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000562-21.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO NUNES REZENDE (EXEQUENTE)

OSELIA APARECIDA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 1.558,81 (mil quinhentos 

e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), com os acréscimos 

legais e custas processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000543-15.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fernando Lacerda Costa (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000543-15.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: COMERCIO VAREJISTA DE 

GAS MOLINA LTDA EXECUTADO: FERNANDO LACERDA COSTA Vistos. 

Cuida-se de petição requerendo o cumprimento de sentença. De proêmio, 

assevera-se que, no caso presente, devem incidir as consequências que 

o ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta 

no art. 346 do CPC, que determina a dispensa da intimação dos atos 

processuais àquele que deixou de constituir advogado nos autos. É a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU 

REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000330-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PINHEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 363 de 730



Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceder com a retirada do nome do requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, sem 

prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, nos termos do art. 

816 do CPC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-56.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000204-56.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA JOSE DA COSTA 

PEIXOTO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO 

de ACORDO no qual houve o pagamento espontâneo do acordo 

diretamente na conta da parte autora (ID. 29723584. Diante do exposto, 

ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010286-32.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Cumprimento de 

sentença proposto em face da empresa OI S.A – Em recuperação. É 

cediço que a executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, 

se encontra em recuperação judicial postulada em 20/06/2016 e deferida 

em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

executio está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. Á vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de transação e, uma vez 

homologado, implica em novação dos créditos anteriores ao pedido 

(20/06/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005. Por tais razões, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

extintas, uma vez que não há hipótese jurídica para seu prosseguimento. 

Nesse sentido o aresto compilado destacado: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 

2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/06/2015). Para arrematar (negritado): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A 

EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE 

EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE SE ENCONTRAM ARROLADAS. 

APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES 

AO PEDIDO, TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A 

RECUPERAÇÃO PASSOU A CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

(ART. 59, § 1º DA LEI 11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido”. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015)." Recurso conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 

03078938120148240018 Chapecó 0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara 

de Direito Comercial). In casu, o crédito constituído na presente executio 

tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, a inicial fora 
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protocolada em 01/06/2016 (Id. 2907569). Sendo assim, está sujeito aos 

efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. Nesse diapasão, 

considerando que a decisão homologatória do plano constitui título 

executivo judicial (Lei nº 11.101/2005, art.59, §1º), não há viabilidade 

jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, todos os credores 

da empresa executada devem se submeter ao plano homologado pelo 

juízo universal, em observância aos objetivos do processo de 

recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa Coelho: “Em 

princípio, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial 

estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. 

Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por sua rejeição 

devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos credores. 

Não têm outra alternativa”. (Curso de Direito Comercial, v. 3: direito de 

empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Destarte, diante de 

todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é anterior 

ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, por consectário, aos 

efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se perfaz nestes 

autos a perda do interesse de agir, o que não conduz a presente demanda 

a outro destino, senão a extinção. Isto posto, julgo EXTINTO sem resolução 

de mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

exequente, com atualização monetária e juros contados até a data do 

protocolo da recuperação judicial (20/06/2016). Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010459-90.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MAIA CASTELO BRANCO FERREIRA OAB - 027.550.393-37 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010459-90.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: MARIA ERCILIA COTRIM 

GARCIA STROPA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADOR: DAVI MAIA CASTELO BRANCO FERREIRA Vistos etc. 

Trata-se de CUMPRIMENTO de RPV no qual houve expedição de alvará 

para a parte autora no ID 9297560, bem como expedição de alvará 

devolvendo o valor residual ao Estado no ID 12364996. Diante do exposto, 

ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000161-90.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: JORGE DA SILVA Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/1995. A parte autora foi intimada a para, sobre a 

Certidão do oficial de justiça Id 21392604, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação, porém 

quedou-se inerte. (ID 22265643) Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que as partes permaneceram 

silentes nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código 

de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, haja vista o abandono da causa. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010447-42.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010447-42.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de EXECUÇÃO no qual houve pagamento espontâneo pelo 

Executado, havendo expedição de alvará para a parte autora no ID 

25195826. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 
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Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010438-80.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010438-80.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de CUMPRIMENTO de EXECUÇÃO no qual houve pagamento 

espontâneo pelo Executado, havendo expedição de alvará para a parte 

autora no ID 25612554. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 

2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010057-72.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010057-72.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de EXECUÇÃO no qual houve pagamento espontâneo pelo 

Executado, havendo expedição de alvará para a parte autora no ID 

25195832. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 14 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR JULIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001448-88.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LAIR JULIANO GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação proposta por LAIR JULIANO GONCALVES 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, enquanto Policial Militar, 

objetivando a concessão de promoção por ato de bravura, por ter 

participado de uma operação para a apreensão de pessoas suspeitas de 

pratica de delitos graves, em Marcelândia–MT de 31 de outubro a 11 de 

novembro de 2012. Citado, o requerido apresentou defesa alegando 

prescrição quinquenal e improcedência do pedido. Fundamento e Decido. 

Primeiramente não há que se falar em prescrição, uma vez que a 

operação se realizou durantes os meses de outubro e novembro de 2012, 

porém o autor protocolou pedido administrativo em setembro de 2015 o 

que suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais contra 

a Administração Pública. O requerimento administrativo tem o condão de 

suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.º, parágrafo 

único, do Decreto-Lei n.º 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a 

demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, 

considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados 

de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste 

caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do 

credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação 

do dia, mês e ano” Destarte, considerando que o Recorrente logrou 

comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 

02/09/2015 (ID 9464752) – momento em que houve a suspensão do prazo 

prescricional, quando o prazo prescricional este encontra-se suspenso, 

portanto, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via 

de consequência, na ocorrência da prescrição. Esclarecido, passa-se à 

apreciação O requerente, policial militar, afirma que de 31 de outubro a 11 

de novembro de 2012 participou de uma operação para apreensão de 

pessoas suspeitas de praticar delitos graves, em Marcelândia–MT. Relata 

que, permaneceu 12 dias em busca de tais pessoas que cometeram o fato 

delituoso - o autor juntamente com os demais policiais. Afirma que, após 

“atuação espetacular”, obtiveram êxito na apreensão de tais pessoas que 

estavam foragidas, fato que enaltece toda a corporação. Aduz que, após 

o ocorrido, formulou pedido de promoção por ato de bravura ao 

Comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, 3º Sargento da PM Gleidson 

Ferreira de Jesus, em outubro de 2015, porém até a presente data não 

houve qualquer apreciação do pedido. O art. 42 da Lei Complementar 

10.076/2014, estabelece que: Art. 14 A promoção por ato de bravura 

resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, 

ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam 

feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo 

exemplo positivo deles emanados. Quanto a discricionariedade dos atos 

da administração pública, o Superior Tribunal de Justiça leciona que, ao 

Poder Judiciário, cumpre tão somente, analisar eventual transgressão do 
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processo administrativo, sem adentrar no exame dos elementos subjetivos 

do ato de bravura, conforme precedente: ADMINISTRATIVO. POLICIAL 

MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 

ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. 

PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I - A concessão da 

promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do 

administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à 

conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a 

valoração dos atos de bravura não ocorrem por meio de elementos 

meramente objetivos. Precedentes. II - Consoante entendimento desta 

Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de 

ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida 

a análise de eventual transgressão de diploma legal. III - Tratando-se de 

revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, poderia a 

Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, denegando 

a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o entendimento 

consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A 

Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos." IV - Recurso 

conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 19829 PR 2005/0052229 1, Relator: 

Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 03/10/2006, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 335). Assim sendo, não 

procede o requerimento inicial para que os elementos subjetivos do fato 

descrito na inicial sejam valorados pelo Judiciário, por ser ato 

discricionário da administração pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO COMINATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE 

BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE 

VÍCIOS - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de 

bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato 

administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade 

da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura 

não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 

39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/03/2013, DJe 20/03/2013) 2. A análise do ato administrativo pelo 

Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo 

vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato 

administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos 

poderes. (N.U 0000317-91.2014.8.11.0109, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). Cabe a esse juízo, contudo, 

analisar a insurgência do autor ao ato administrativo, com relação ao fato 

de não ter sido aberta investigação sumária para se apurar o ato de 

bravura. Da análise da Decisão do Conselho Superior, verifica-se que o 

pedido de promoção por ato de bravura formulado pelo autor sequer foi 

analisado. O art. 42 da Lei Complementar 10.076/2014 assim prescreve: 

Art. 42 A promoção por ato de bravura é efetivada por Ato do Governador 

do Estado de Mato Grosso, nos termos de Art. 14 desta lei. § 1º O ato de 

bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação 

sumária procedida por uma Comissão Especial, composta por 03 (três) 

Oficiais designados pelo Governador do Estado, no caso de Oficiais e pelo 

Comandante-Geral, para o caso de Praças, após aprovação por 2/3 (dois 

terços) dos membros existentes no Conselho Superior da PM/BM, sendo 

seu processamento definido no regulamento desta lei. É cediço que o ato 

de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo 

vedado ao Poder Judiciário adentrar o seu mérito, consoante precedentes 

do C. Superior Tribunal de Justiça. A propósito, litteris: ADMINISTRATIVO. 

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO 

PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO 

DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I - A 

concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à 

discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo 

submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade 

pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorrem 

por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes. II - Consoante 

entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito 

administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente 

sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal. III - 

Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, 

poderia a Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, 

denegando a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o 

entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A 

Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos." IV - Recurso 

conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 19829 PR 2005/0052229 1, Relator: 

Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 03/10/2006, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 335) No caso sub examine, 

o Decreto n.º 2.468 de 29 de março de 2010, aprovou na época dos fatos 

o regulamento de promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso: Art. 6º As promoções serão 

efetuadas pelo critério de: I) Antiguidade; II) Merecimento; III) Por Ato de 

Bravura; e IV) “Post-mortem”. (...) Art. 9º Promoção por Ato de Bravura é 

aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, 

ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam 

feitos indispensáveis ou úteis às operações policiais militares, pelos 

resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. 

Denota-se do aludido dispositivo legal que inexiste previsão acerca dos 

efeitos da promoção, deixando a cargo do administrador a concessão 

destes efeitos. Destarte, como se trata de um ato complexo, que necessita 

de um processo administrativo para verificação de que o ato praticado 

pelo Policial Militar/Bombeiro pode ou não ser considerado inserto no 

referido conceito, seus efeitos devem estar atrelados, a partir da 

ocorrência do reconhecimento, o que não é o caso. Ressalta-se que a 

subjetividade é evidente quando da descrição legal desta espécie de 

promoção, porquanto deixa a cargo do agente público a análise e 

interpretação do que é “ato ou atos não comuns de coragem e audácia 

que ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever(...)”. 

Portanto, diante da característica discricionária da aludida promoção (ato 

de bravura) e inexistência de previsão legal acerca dos seus efeitos, 

sendo vedado ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 2º da Constituição 

de 1988 adentrar no seu mérito administrativo. Caberá ao Judiciário 

examinar apenas os aspectos de legalidade. Acerca do assunto, eis o 

seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE 

RETROPROJEÇÃO DOS EFEITOS DE PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR 

ATO DE BRAVURA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. 

INVIABILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CARACTERIZAÇÃO 

DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO AGIR DA ADMINISTRAÇÃO, DE 

ATRIBUIÇÃO JUDICIAL DE EFEITOS RETROATIVOS AO ATO DE 

PROMOÇÃO. SÚMULA 42 DO TJRS. Afastada a prescrição do fundo de 

direito assentada pelo Juízo a quo. Isso porque a perseguida 

retroprojeção, a 16/8/2004, dos efeitos da promoção extraordinária por ato 

de bravura concedida em 25/11/2011 visa, por via transversa, à revisão 

do próprio ato administrativo de promoção, cuja publicação se deu no 

Diário Oficial de 28/12/2011, ou seja, há menos de cinco anos do 

aforamento da presente demanda (20/7/2002). Quanto à questão de fundo 

propriamente, a LC-RS 11.000/1997 - que dispõe sobre a promoção 

extraordinária do servidor militar e do servidor integrante dos quadros da 

Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias e da Superintendência dos 

Serviços Penitenciário -, assim como o Decreto-RS38.480/1998, que 

regulamenta a referida lei complementar, não definem que a promoção 

extraordinária por ato de bravura deva retroagir à data do ato de bravura 

praticado pelo servidor. Conseguinte, e na ausência de caracterização de 

ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que concedeu a 

promoção extraordinária ao autor por ato de bravura, não há como, 

judicialmente, proceder à retroprojeção dos seus efeitos à data em que foi 

perpetrado propriamente o ato de bravura; de efeito, como bem explicitado 

na Súmula 42 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

"atribuir efeito retroativo a promoção de servidor público é ato 

discricionário do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário impô-lo". 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA AFASTAR A 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE, 

JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADONA PETIÇÃO INICIAL. 

(Recurso Cível Nº 71004678470, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 18/12/2013) (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004678470 RS , Relator: Ricardo Bernd, Data de 

Julgamento: 18/12/2013, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2014) DISPOSITIVO Diante do 
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exposto, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 15 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001883-77.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEZZIN TAUFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001499-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E RANGEL FILHO - ME (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos em substituição. Cuida-se de pedido de Homologação 

de Acordo em que as partes BANCO BRADESCO S/A e RANGEL 

FILHO-ME pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face 

da composição amigável, ID. 22836258. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Custas finais e honorários advocatícios no importe de 10% 

do valor atualizado da causa pelo requerido. Após, remeta-se 

imediatamente os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO, para que não havendo custas a serem adimplidas, 

proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 de abril de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001332-97.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. R. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos em substituição. Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo 

em que as partes Janaina Santos de Souza e Tiago dos Reis Mesquita 

pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável em relação à prestação de alimentos, guarda e 

regulamentação de visita. Parecer ministerial – ID 30084125. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Verifica-se que não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, estando atendidos os interesses da menor, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e, por corolário, Julgo Extinto o presente feito, 

com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III do Código de Processo 

Civil. Sem custas ou honorários. Expeça-se certidão para cobrança dos 

honorários já fixados em ID 22081662, em favor do advogado dativo Dr. 

Osmar Luiz Pretto - OAB/MT 20696. Após, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 15 de abril de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142053 Nr: 5003-48.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000052-57.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIO LACERDA SOARES OAB - MG139097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCENIO DOMENE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000052-57.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

LINDOMAR FERREIRA DA COSTA REU: ARCENIO DOMENE VISTOS. 

Trata-se de Ação anulatória interposta por LINDOMAR FERREIRA DA 

COSTA contra ARCENIO DOMENE todos devidamente qualificados. É o 

relato do necessário. I - DETERMINO que a parte autora seja intimada por 

meio de seu advogado constituído mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico – DJE, no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC mediante a apresentação de contracheque, 

extratos bancários, declaração de IRPF ou que proceda com o 

recolhimento das custas processuais e de que houve o devido 

apontamento do valor da causa quando ajuizamento da ação. II - Proceda 

com a emenda à inicial retificando o valor da causa conforme preceitua o 

art. 292, II, CPC para o fim de fazer constar o valor correspondente a 

soma dos títulos que pretende invalidar. Cientifique-se na oportunidade o 
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autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição 

inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 20 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000417-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CAPRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA OAB - RO6127 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000417-82.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REU: IVAN CAPRA 

Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso contra Ivan Capra todos devidamente qualificados. 

Compulsando os autos vislumbro que o (s) requerido (s) devidamente 

citado (s), apresentou contestação nos autos. Empós, os autos foram 

remetidos ao “Parquet” que apresentou manifestação nos autos. É o relato 

do necessário. Proceda a serventia da seguinte forma: 1) Cadastre o (s) 

advogado (s) da (s) parte (s) requerida (s) no sistema Pje, caso já não o 

tenha feito. 2) Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias 

para, caso queiram, especifiquem as provas a serem produzidas. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000607-45.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Francisco Gottardo (REU)

MADEIREIRA PE DA SERRA EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARISTIDES DE JESUS MOTA OAB - PR09856 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000607-45.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REU: EDSON 

FRANCISCO GOTTARDO, MADEIREIRA PE DA SERRA EIRELI - ME Vistos. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no uso de suas atribuições 

institucionais, ajuizou a presente ação civil pública, em desfavor de 

MADEIREIRA PÉ DA SERRA LTDA e EDSON FRANCISCO GOTTARDO, já 

qualificados nos autos, alegando que em 21 de setembro de 2017, os réus 

foram autuados pelo IBAMA, por meio do Auto de Infração nº. 9135161, 

por manterem e armazenarem no local 409,97 m³ de madeira em toras de 

diversas essências e 247,47 m³ de madeira serrada, tudo isso na 

clandestinidade, pois não tinham autorização para depósito de tais 

produtos florestais, os quais não estavam registradas no sistema 

SISFLORA. Indeferida a liminar, ID 14468147. Citado, o requerido 

apresentou contestação ID 17770724, aduzindo pendência de julgamento 

de processo administrativo. Com vista dos autos, o Ministério Público 

impugnou a contestação apresentada, refutando as teses do requerido, 

fls. 65/66. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

essencial. Decido. Cuida-se de ação civil pública, em desfavor de 

MADEIREIRA PÉ DA SERRA LTDA e EDSON FRANCISCO GOTTARDO, 

qualificados nos autos, por manterem e armazenarem no local 409,97 m³ 

de madeira em toras de diversas essências e 247,47 m³ de madeira 

serrada, tudo isso na clandestinidade, pois não tinham autorização para 

depósito de tais produtos florestais, os quais não estavam registradas no 

sistema SISFLORA. Inicialmente afasto a tese defensiva lançada pelos 

requeridos, confunde-se a requerida a sanção administrativa com a 

sanção civil, contudo, como cediço ambas são independentes e 

autônomas, diante do expresso texto legal previsto na Constituição 

Federal, que determina que: “as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados.” (art. 225, § 3º, da CF). 

Ademais, as alegações dos requeridos estão desacompanhadas de 

qualquer comprovação, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, 

pelo que a presente ação merece procedência. Senaõ vejamos: 

Hodiernamente são constantes as veiculações na mídia de casos de atos 

degradatórios ao meio ambiente, cujos reflexos podem ser sentidos no 

clima, no ar, nos rios e mares. As condutas nocivas ao meio ambiente, se 

não reprimidas com a energia que requerem enquanto se há tempo, 

poderão causar desastres de proporções mundiais incalculáveis. Vale 

ainda dizer, dentro daquilo que se conhece por Constitucionalismo o direito 

ao meio ambiente foi elevado ao “status” de direito de terceira geração ou 

dimensão, e como tal merece a devida proteção do Estado. Aliás, acerca 

deste tema o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de 

pronunciar: “Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a 

consagração constitucional de um típico direito de terceira geração.” 

(RExt. 134.297-8/SP – Rel. Min. Celso de Mello. DJU 22.07.1995, p. 30.597). 

Acrescente-se ainda a posição do TJRS que, quanto instado a 

manifestar-se acerca de matéria semelhante, não discrepou: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR PROIBINDO USO DE ÁREA 

DESMATADA. PROCEDIMENTOS QUE COMPROVAM PRÁTICA DO 

DESMATAMENTO. Baseada a decisão interlocutória em inquérito civil 

público, auto de infração e em boletim de ocorrência ambiental, onde se 

constata a prática do desmatamento, mostra-se correta no tocante à 

suspensão para que os demandados se abstenham de fazer uso da área 

desmatada, ressalvada a colheita da soja, já em curso. Presença, in casu, 

da presunção de legitimidade e veracidade nos atos advindos da 

administração pública, de forma a prevalecer sobre laudo técnico 

elaborado por profissional contratado pelo agravante. Caso em que há, 

ainda, depoimento do recorrente e de testemunha confirmando a 

execução da prática do ato ilícito, devendo ser resguardado bem de 

interesse coletivo, ou seja, o meio ambiente. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70011433646, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, 

Julgado em 30/08/2011). A proteção ao meio ambiente é da competência 

comum da União, Estados, Distrito Federal e Município (art. 23, VI c/c art. 

225 da CF/88), o que implica dizer que a defesa ambiental concerne a 

todas pessoas de Direito Público da Federação de forma não excludente. 

A Lei 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabelece que compete ao IBAMA executar essa política e atuar 

supletivamente no licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras (art. 10). No sistema federativo brasileiro, havendo omissão de 

Estados e/ou Municípios, compete ao IBAMA atuar supletivamente visando 

a prevenção ou reparação do dano local ou regional. Entrementes, por ser 

objetiva a forma de responsabilização, dispensa-se a comprovação de 

culpa para que se opere o dever de reparar/indenizar eventuais danos a 

que der causa, sendo suficiente a demonstração do ato 

(comissivo/omissivo), do dano e do nexo de causalidade entre um e outro. 

A adoção pela Lei da responsabilidade civil objetiva, significou apreciável 

avanço no combate à devastação do meio ambiente, uma vez que, sob 

esse sistema, não se leva em conta, subjetivamente, a conduta do 

causador do dano, mas a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e 

ao ambiente. Assim sendo, para que se observe a obrigatoriedade da 

reparação do dano é suficiente, apenas, que se demonstre o nexo causal 

entre a lesão infligida ao meio ambiente e a ação ou omissão do 

responsável pelo dano. Os documentos aportados pelo Parquet (docs. 03) 

consistentes no Auto de Infração, relatório fotográfico pelo Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, são 

suficientemente claros em demonstrar a ocorrência do dano ambiental 

descrito na inicial e sua localização, de modo que inconteste a 

responsabilidade dos réus. A legislação pátria estabelece duas formas de 

reparação do dano ambiental: a primeira, a reconstituição do meio 

ambiente lesado (reparação específica), a segunda, pela indenização 

pecuniária (reparação econômica). Alberto Diniz Júnior, em artigo 

publicado pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim leciona: É certo que, para que o 

dever de reparar possa traduzir em verdadeira regra de responsabilidade 

ambiental, é necessário que, quando a reconstituição do meio ambiente 

lesado seja viável, cessando a atividade lesiva e revertendo-se a 

degradação ambiental, deve a reparação específica ser preferida em 

detrimento da indenização pecuniária (Ação Civil Pública e dano ambiental, 

Cadernos da EJEF, Série de Estudos Jurídicos - Direito Ambiental, 2004, 

p.91). Assim, configurado o dano ambiental no presente caso, consistente 
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no depósito 409,97 m³ de madeira em toras de diversas essências e 

247,47 m³ de madeira serrada, sem licença da autoridade ambiental 

competente, devem os réus repará-lo, vejamos: AMBIENTAL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO 

AMBIENTAL NA AMAZÔNIA LEGAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO IBAMA. APELAÇÕES DO IBAMA E 

DO MPF. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO 

(ART. 515, § 3º, DO CPC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DO IMÓVEL 

DEGRADADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. 

DESMATAMENTO ILEGAL DE 224,130 HECTARES DA FLORESTA 

AMAZÔNICA. ÁREA DA RESERVA LEGAL DE IMÓVEL RURAL NÃO 

OBSERVADA. DEVER DE REPARAR O DANO AMBIENTAL MATERIAL E 

COLETIVO. (...) O fato do réu não ter o domínio sobre a área degradada é 

juridicamente irrelevante, pois a obrigação de para reparar o dano 

ambiental, além de objetiva, é propter rem, adere a res sendo o possuidor 

ou detentor o responsável pelo dever de reparar o dano ou indeniza-lo. 9. 

A fonte da responsabilidade para se reparar o dano ambiental é a prática 

do ato ilícito e não o direito de propriedade. Preliminar de ilegitimidade 

passiva do possuidor rejeitada. 10. Compete a Justiça Federal conhecer e 

julgar ação coletiva ajuizada pelo IBAMA para reparação de dano 

ambiental na Amazônia Legal. 11. Mérito. Restou configurado o dano 

ambiental consistente no desmate de 224,130 hectares da floresta nativa 

em área de reserva legal localizada na Amazônia Legal, Município de 

Ariquemes/RO, razão pela qual o IBAMA, em 18.02.2003, em atividade de 

fiscalização lavrou auto de infração. 12. O desmatamento realizado sem 

autorização do IBAMA, de floresta nativa na Amazônia Legal, para 

agropecuária, causa dano ambiental material e moral coletivo. 13. É 

possível minimizar o impacto da ação antrópica na área destruída, através 

de elaboração de plano de recuperação de área degradada com 

apresentação de projeto técnico às expensas do causador do dano. 14. O 

direito à preservação do meio ambiente para a presente e futuras 

gerações é reconhecido como coletivo ou difuso. 15. Os danos ambientais 

causados pela ação predatória do apelado, atingindo diretamente a flora e 

indiretamente a fauna, as bacias hidrográficas, o regime de chuvas, o 

equilíbrio climático, o aumento do processo de aquecimento global, 

colocando em risco a sobrevivência das espécies, atinge interesses vitais 

de todas população brasileira e não podem ser desconsiderados. 16. 

Conforme procedente do Min. Luis Fux, no eg. Superior Tribunal de 

Justiça, o dano moral coletivo por destruição da natureza está relacionada 

ao sofrimento que se impõe à coletividade com as alterações das 

condições de vida e de sobrevivência na terra. 17. Apelação provida para 

se declarar o IBAMA parte ativa legitima. 18. Prosseguindo o julgamento, 

com fundamento no art. 515, § 3º do CPC, julga-se procedente a ação civil 

pública de reparação de dano ambiental e moral coletivo. (TRF-1 - AC: 

3064 RO 2008.41.00.003064-9, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2012, QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.101 de 26/11/2012). Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o requerido MADEIREIRA PÉ DA SERRA LTDA 

e EDSON FRANCISCO GOTTARDO a: a) Recompor integralmente o 

ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas a serem 

apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para quatro 

metros cúbicos de madeira apreendida, fixando o prazo de 60 (sessenta) 

dias para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acompanhada pelos órgãos 

estatais responsáveis. b) Pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser 

revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85, estes 

corrigidos desde o arbitramento e com juros da citação. Determino ainda 

que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no 

local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, 

comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa 

diária. Custas e despesas processuais pela requerida. Sem condenação 

em honorários, pois incabíveis na espécie. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro-MT, 21 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001296-89.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ODILO JOAO BEN REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de 

conhecimento manejada por Odilo João Bem contra Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S.A. todos devidamente qualificados. Aduziu em 

síntese que visando criar um estabelecimento empresarial para o fim de 

exercer atividade lucrativa, necessitou efetuar um projeto de instalação de 

energia elétrica, ao custo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Após o 

início da obra de instalação de energia elétrica o autor fora surpreendido 

com uma cobrança no valor de R$ 28.958,70 (vinte e oito mil e novecentos 

e cinquenta e oito reais e setenta centavos), bem como cobrança de 

valores acima de sua média mensal nos meses subsequentes. Ante o 

ocorrido efetuou a paralisação das obras de instalação, todavia as faturas 

continuaram a vir num valor muito acima do consumo mensal do autor. 

Requereu deste modo, tutela de urgência para o fim de ser restabelecido o 

fornecimento de energia elétrica. No mérito, a procedência dos pedidos 

para o fim de serem declaradas indevidas as faturas descritas na inicial, 

bem como a condenação do requerido a ressarcir o autor pelos danos 

morais sofridos. Tutela de urgência deferida em ID. 16791089. A 

contestação foi apresentada nos autos. A requerida sustenta em 

contrapartida que não trouxe elementos ou provas capazes sustentar 

suas alegações, ficando no mero campo da irresignação e inconformismo. 

Argumentou que, em análise aos consumos registrados na Unidade 

Consumidora nº. 6/2668253-4 tem-se que inexiste qualquer irregularidade 

no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado da fatura de 

consumo de energia elétrica da unidade consumidora do Requerente, nos 

meses de 08/2018, 09/2018 e 10/2018, sendo o consumo auferido o 

realmente consumido. Impugnação à contestação. Em contrapartida, o 

requerente narra que está sofrendo diversos danos devido aos fatos 

relatados acima, pois não conseguiu cumprir com o que tinha planejado e 

programado junto a fornecedores e clientes, deixando a sua reputação 

abalada perante essas pessoas. A audiência instrutória foi realizada em 

ID. 25888388. Alegações finais em forma de memorial em ID. 26523334 do 

autor da demanda e do requerido em ID. 26668347. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Para se 

chegar ao deslinde da questão trazida à baila aos autos, há que se fazer 

referência à apreciação das provas pelo magistrado. No direito brasileiro 

vige o sistema da livre valoração motivada das provas constantes nos 

autos, sendo que no processo civil, o juiz pode utilizar, para julgar, um 

modelo de preponderância de prova ou um modelo de prova clara e 

convincente. A necessidade de um modelo de prova decorre da 

imprescindibilidade de prevenir-se eventual arbítrio na apreciação da 

prova das alegações de fato produzida pelas partes, de prestigiar-se o 

contraditório e a motivação das decisões judiciais. Tem o magistrado de 

julgar de acordo com o que se encontra nos autos, aplicando a expressão 

em latim quod non est in actis non est in mundo. O juiz tem que julgar 

atendendo aos fatos e circunstâncias que se encontram nos autos, ainda 

que não alegados pelas partes. Por óbvio o artigo 371, do CPC, não 

autoriza o juiz a julgar de acordo com fatos essenciais não alegados pelas 

partes, mas que se encontram provados nos autos. No mérito a ação tem 

procedência. Do que se pode apurar da prova colacionada pela parte 

autora, as contas de consumo de energia dos meses próximos ao da 

medição controvertida variavam entre setenta e oitenta reais. Contudo, na 

cobrança referente ao mês de agosto, setembro e outubro de 2018, 

imotivadamente apurou-se o valor total devedor de R$ 45.827,03 (quarenta 

e cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e três centavos). Tais 

elementos, por si só, evidenciam a abusividade da cobrança combatida 

pela autora, não bastando para afastá-las as alegações genéricas 

formuladas pela requerida em sede de contestação, no sentido de que os 

valores faturados se pautaram na apuração das leituras coletadas. Em 

que pese às alegações da concessionária de que a responsabilidade pela 

manutenção dos equipamentos de medição é do consumidor, não houve 

demonstração de irregularidade ou defeito, tampouco, de variação de 

consumo que justifique a cobrança de diferenças. Em se tratando de 
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relação de consumo, presume-se a vulnerabilidade do consumidor frente 

ao fornecedor de serviço. Quanto à configuração dos danos morais, é de 

se esclarecer que pode ser entendido em seus vértices subjetivo e 

objetivo, não se inserindo na esfera patrimonial da pessoa lesada e não 

tendo valor econômico, embora seja passível de reparação pecuniária. A 

indenização por danos morais visa a compensar o ofendido e assim 

amenizar os danos causados, além de punir o ofensor, desencorajando-o 

a continuar praticando a conduta abusiva. Cumpre ao Juiz, com base nos 

elementos colacionados, aferir se os fatos demonstrados configuram uma 

situação que constitui hipótese de danos morais. No entanto, não sendo 

possível a “restitutio in integrum” em razão da impossibilidade material 

desta reposição, transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação 

de compensar, haja vista que a finalidade da indenização consiste, 

justamente, em ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da 

indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um 

valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das 

partes e à repercussão do fato. Tendo em vista as circunstâncias 

específicas dos autos, o porte econômico da requerida e o valor da 

causa, bem como os demais parâmetros já mencionados, fixo os danos 

morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero 

razoável e proporcional. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil os pedidos formulados por Odilo João 

Bem em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., 

para i - RECONHECER como indevida a cobrança efetuada pela requerida 

relativamente ao consumo de energia referente ao mês de agosto de 2018 

no valor de R$ 28.958,70 (vinte e oito mil novecentos e cinquenta e oito 

reais e setenta centavos), mês de setembro de 2018 no valor de 9.336,71 

(nove mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos) e 

7.531,62 (sete mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e dois 

centavos) referente ao mês de outubro de 2018, assim como os encargos 

decorrentes da inadimplência da referida dívida, determinando sua 

redução para o valor médio de consumo da autora nos seis meses 

anteriores à cobrança. ii - CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais. A referida quantia deverá 

ser corrigida pelo IPCA/IBGE a contar do arbitramento (Súmula nº 362 do E. 

STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação. iii - CONDENAR o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

iv – CONFIRMAR a tutela de urgência proferida nos autos. Após, com o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem os autos. P. I. C. 

Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1002027-51.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

JAIME DUARTE ARAUJO SENTENÇA Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, no uso de suas atribuições institucionais, ajuizou a presente 

ação civil pública, em desfavor de JAIME DUARTE ARAÚJO, já qualificado 

nos autos, alegando que em 20 de agosto de 2019, o réu foi autuado pelo 

IBAMA, por ter destruído 57,0000 hectares de vegetação nativa, sem a 

licença ambiental válida outorgada pela autoridade competente, bem como 

impedido a regeneração natural de 22,9000 hectares, totalizando no 

desmate de 80,6000 hectares de propriedade rural situada na zona rural 

do Município de Comodoro/MT. Deferida a liminar para determinar que o 

requerido se abstesse de realizar qualquer ato de degradação, bem como 

determinando fiscalização na área degradada. Citado, ID 26725495, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação. Réplica 

apresentada. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relato de 

essencial. Decido. Promovo o julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

CPC. Cuida-se de ação civil pública, em desfavor de JAIME DUARTE 

ARAÚJO, já qualificado nos autos, alegando que em 20 de agosto de 

2019, o réu foi autuado pelo IBAMA, por ter destruído 57,0000 hectares de 

vegetação nativa, bem como impedido a regeneração natural de 22,9000 

hectares, totalizando no desmate de 80,6000 hectares de vegetação 

nativa, sem a licença ambiental válida outorgada pela autoridade 

competente. Hodiernamente são constantes as veiculações na mídia de 

casos de atos degradatórios ao meio ambiente, cujos reflexos podem ser 

sentidos no clima, no ar, nos rios e mares. As condutas nocivas ao meio 

ambiente, se não reprimidas com a energia que requerem enquanto se há 

tempo, poderão causar desastres de proporções mundiais incalculáveis. 

Vale ainda dizer, dentro daquilo que se conhece por Constitucionalismo o 

direito ao meio ambiente foi elevado ao “status” de direito de terceira 

geração ou dimensão, e como tal merece a devida proteção do Estado. 

Aliás, acerca deste tema o Supremo Tribunal Federal já teve a 

oportunidade de pronunciar: “Direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira 

geração.” (RExt. 134.297-8/SP – Rel. Min. Celso de Mello. DJU 22.07.1995, 

p. 30.597). Acrescente-se ainda a posição do TJRS que, quanto instado a 

manifestar-se acerca de matéria semelhante, não discrepou: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR PROIBINDO USO DE ÁREA 

DESMATADA. PROCEDIMENTOS QUE COMPROVAM PRÁTICA DO 

DESMATAMENTO. Baseada a decisão interlocutória em inquérito civil 

público, auto de infração e em boletim de ocorrência ambiental, onde se 

constata a prática do desmatamento, mostra-se correta no tocante à 

suspensão para que os demandados se abstenham de fazer uso da área 

desmatada, ressalvada a colheita da soja, já em curso. Presença, in casu, 

da presunção de legitimidade e veracidade nos atos advindos da 

administração pública, de forma a prevalecer sobre laudo técnico 

elaborado por profissional contratado pelo agravante. Caso em que há, 

ainda, depoimento do recorrente e de testemunha confirmando a 

execução da prática do ato ilícito, devendo ser resguardado bem de 

interesse coletivo, ou seja, o meio ambiente. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70011433646, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, 

Julgado em 30/08/2011). A proteção ao meio ambiente é da competência 

comum da União, Estados, Distrito Federal e Município (art. 23, VI c/c art. 

225 da CF/88), o que implica dizer que a defesa ambiental concerne a 

todas pessoas de Direito Público da Federação de forma não excludente. 

A Lei 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabelece que compete ao IBAMA executar essa política e atuar 

supletivamente no licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras (art. 10). No sistema federativo brasileiro, havendo omissão de 

Estados e/ou Municípios, compete ao IBAMA atuar supletivamente visando 

a prevenção ou reparação do dano local ou regional. No caso vertente, o 

réu não negou ter desmatado a vegetação nativa, sem a licença ambiental 

válida outorgada pela autoridade competente, tendo por incontroversa a 

conduta comissiva do requerido. Os documentos aportados pelo Parquet, 

consistentes no Auto de Infração nº 23, Termo de Embargo/Interdição n° 

11, Auto de Inspeção nº 89, Relatório Técnico de inspeção nº 128/2019, e 

Laudo Pericial (págs. 300/326), confeccionados pelo IBAMA, são 

suficientemente claros em demonstrar a ocorrência do dano ambiental 

descrito na inicial e sua localização, de modo que inconteste a 

responsabilidade do réu. Entrementes, por ser objetiva a forma de 

responsabilização, dispensa-se a comprovação de culpa para que se 

opere o dever de reparar/indenizar eventuais danos a que der causa, 

sendo suficiente a demonstração do ato (comissivo/omissivo), do dano e 

do nexo de causalidade entre um e outro. A adoção pela Lei da 

responsabilidade civil objetiva, significou apreciável avanço no combate à 

devastação do meio ambiente, uma vez que, sob esse sistema, não se 

leva em conta, subjetivamente, a conduta do causador do dano, mas a 

ocorrência do resultado prejudicial ao homem e ao ambiente. Assim sendo, 

para que se observe a obrigatoriedade da reparação do dano é suficiente, 

apenas, que se demonstre o nexo causal entre a lesão infligida ao meio 

ambiente e a ação ou omissão do responsável pelo dano. A legislação 

pátria estabelece duas formas de reparação do dano ambiental: a primeira, 

a reconstituição do meio ambiente lesado (reparação específica), a 

segunda, pela indenização pecuniária (reparação econômica). Alberto 

Diniz Júnior, em artigo publicado pela Escola Judicial Desembargador 

Edésio Fernandes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim leciona: É 
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certo que, para que o dever de reparar possa traduzir em verdadeira 

regra de responsabilidade ambiental, é necessário que, quando a 

reconstituição do meio ambiente lesado seja viável, cessando a atividade 

lesiva e revertendo-se a degradação ambiental, deve a reparação 

específica ser preferida em detrimento da indenização pecuniária (Ação 

Civil Pública e dano ambiental, Cadernos da EJEF, Série de Estudos 

Jurídicos - Direito Ambiental, 2004, p.91). Assim, configurado o dano 

ambiental no presente caso, consistente na destruição de 57,0000 

hectares de vegetação nativa, bem como impedido a regeneração natural 

de 22,9000 hectares, totalizando no desmate de 80,6000 hectares de 

vegetação nativa, deve o réu repará-lo, vejamos: AMBIENTAL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO 

AMBIENTAL NA AMAZÔNIA LEGAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO IBAMA. APELAÇÕES DO IBAMA E 

DO MPF. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO 

(ART. 515, § 3º, DO CPC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DO IMÓVEL 

DEGRADADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. 

DESMATAMENTO ILEGAL DE 224,130 HECTARES DA FLORESTA 

AMAZÔNICA. ÁREA DA RESERVA LEGAL DE IMÓVEL RURAL NÃO 

OBSERVADA. DEVER DE REPARAR O DANO AMBIENTAL MATERIAL E 

COLETIVO. (...) O fato do réu não ter o domínio sobre a área degradada é 

juridicamente irrelevante, pois a obrigação de para reparar o dano 

ambiental, além de objetiva, é propter rem, adere a res sendo o possuidor 

ou detentor o responsável pelo dever de reparar o dano ou indeniza-lo. 9. 

A fonte da responsabilidade para se reparar o dano ambiental é a prática 

do ato ilícito e não o direito de propriedade. Preliminar de ilegitimidade 

passiva do possuidor rejeitada. 10. Compete a Justiça Federal conhecer e 

julgar ação coletiva ajuizada pelo IBAMA para reparação de dano 

ambiental na Amazônia Legal. 11. Mérito. Restou configurado o dano 

ambiental consistente no desmate de 224,130 hectares da floresta nativa 

em área de reserva legal localizada na Amazônia Legal, Município de 

Ariquemes/RO, razão pela qual o IBAMA, em 18.02.2003, em atividade de 

fiscalização lavrou auto de infração. 12. O desmatamento realizado sem 

autorização do IBAMA, de floresta nativa na Amazônia Legal, para 

agropecuária, causa dano ambiental material e moral coletivo. 13. É 

possível minimizar o impacto da ação antrópica na área destruída, através 

de elaboração de plano de recuperação de área degradada com 

apresentação de projeto técnico às expensas do causador do dano. 14. O 

direito à preservação do meio ambiente para a presente e futuras 

gerações é reconhecido como coletivo ou difuso. 15. Os danos ambientais 

causados pela ação predatória do apelado, atingindo diretamente a flora e 

indiretamente a fauna, as bacias hidrográficas, o regime de chuvas, o 

equilíbrio climático, o aumento do processo de aquecimento global, 

colocando em risco a sobrevivência das espécies, atinge interesses vitais 

de todas população brasileira e não podem ser desconsiderados. 16. 

Conforme procedente do Min. Luis Fux, no eg. Superior Tribunal de 

Justiça, o dano moral coletivo por destruição da natureza está relacionada 

ao sofrimento que se impõe à coletividade com as alterações das 

condições de vida e de sobrevivência na terra. 17. Apelação provida para 

se declarar o IBAMA parte ativa legitima. 18. Prosseguindo o julgamento, 

com fundamento no art. 515, § 3º do CPC, julga-se procedente a ação civil 

pública de reparação de dano ambiental e moral coletivo. (TRF-1 - AC: 

3064 RO 2008.41.00.003064-9, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2012, QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.101 de 26/11/2012). Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o requerido JAIME DUARTE ARAÚJO a: a) 

Reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio 

de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que deverá 

ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis. Fixo o prazo de 60 

dias para cumprimento das medidas determinadas, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos. 

Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira 

fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da 

ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando 

apurar a multa diária. Custas e despesas processuais pelo requerido. Sem 

condenação em honorários, pois incabíveis na espécie. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000948-71.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000948-71.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: PRADO 

CAMARGO & CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Prado 

Camargo & CIA LTDA todos devidamente qualificados. Aduziu em apertada 

síntese que a empresa requerida tem como ramo de atividade o comércio 

varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos 

alimentícios, atuando na venda de secos e molhados, contando com setor 

de padaria, açougue e frios, além de depósito de mercadorias e câmara 

fria. Narrou nos autos que em 03/04/2018, conforme termo de vistoria nº. 

035/2018, foi realizada fiscalização na empresa ré, oportunidade em que 

encontraram muitos produtos impróprios para o consumo humano sendo 

expostos à venda, os quais estão relacionados nos termos de apreensão 

nº. 018/2018, 019/2018 e 020/2018, todos lavrados pela Vigilância 

Sanitária de Comodoro/MT e que foram apreendidos 116 [cento e 

dezesseis] itens, todos considerados pelo órgão sanitário como sendo 

impróprios para o consumo humano. Requereu deste modo tutela de 

urgência para o fim de que a requerida proceda com a análise completa de 

todos os produtos expostos à venda, bem como os mantidos em seus 

depósitos, eliminando os impróprios para o consumo humano, no prazo de 

10 [dez] dias. No mérito requer que seja o requerido condenado na 

obrigação de não fazer, ou seja, de se abster de realizar práticas 

comerciais ilícitas, notadamente de manter em depósito e colocar no 

mercado de consumo mercadorias avariadas, produtos alimentícios, bem 

como em dano moral coletivo. A tutela de urgência foi concedida em ID. 

15318830. A contestação foi apresentada nos autos, ocasião em que 

manifestou-se no sentido de que os 27 produtos vencidos encontrados 

foram um mero acaso, pois os Demandados, sempre se preocupam com o 

bem-estar de seus clientes. Alegou, ademais que não houve qualquer 

prejuízo, bem como não houve prática reiterada por parte dos 

Demandados. Impugnação à contestação, tendo manifestado pelo não 

acatamento das teses levantadas pela requerida PRADO CAMARGO & CIA 

LTDA em sede de contestação, pugnando pelo julgamento totalmente 

procedente dos pedidos formulados na inicial. Intimadas as partes para 

indicarem as provas a serem produzidas, permaneceram silentes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 335, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista ser 

suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar perícia ou 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. No 

mérito a ação tem procedência. Ao colocar no mercado produto 

considerado inadequado para o consumo em total afronta à legislação em 

vigor, responde ela civilmente pelos danos advindos dessa conduta. 

Embora ainda tímido o posicionamento da jurisprudência quanto ao 

reconhecimento da ocorrência do dano moral coletivo, até porque, raros 

pedidos de tal jaez face às peculiaridades do processamento das ações 

coletivas, este olhar mais abrangente da sociedade e seus direitos tem se 

tornado uma tendência mundial. A Constituição Federal de 1988 

reconheceu os direitos transindividuais, assim denominados direitos 

difusos e coletivos, cujo exercício nas relações de consumo encontra-se 

normatizado através do art. 82 e seguintes do Código de Defesa do 

Consumidor. No presente caso o ente coletivo e despersonalizado pode 

se caracterizar com atributos próprios, a permitir sua defesa em juízo. 

Segundo Carlos Alberto Bittar Filho (Revista de Direito do Consumidor, n. 

12, p. 55), dano moral coletivo constitui "a injusta lesão da esfera moral de 

uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado 

círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, 

está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma 

certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido 
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de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer 

dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto 

material". Muitos consumidores nem ao menos têm conhecimento de que 

foram ludibriados, caracterizando a chamada indenização in re ipsa 

(presumida). Por fim, com relação ao valor do dano moral, tem-se que 

estes, fixados primordialmente como forma de compensação pelos danos 

sofridos e, secundariamente, como forma de punição ou desincentivo por 

parte do autor do dano, de modo que não pode ser tão alto de forma a 

acarretar enriquecimento sem causa, nem pode ser tão baixo a ponto de 

não penalizar o réu, permitindo que este reitere a prática da ofensa. 

Assim, para a fixação do seu valor é necessário que o magistrado 

considere a circunstâncias de cada caso específico. A conduta da 

requerida é grave, tendo em vista que ofereceu à venda produtos 

impróprios ao consumo, colocando em risco o patrimônio de um grande 

número de consumidores. No entanto, observo que a ré sofreu punição na 

esfera administrativa, com a imposição de multa. Diante disso, 

considerando a situação da ré e a gravidade e a extensão do dano, 

entendo razoável e adequada a fixação do quantum de dano moral 

coletivo, no presente feito, em R$ 20.000,00 (vinte mil) reais. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso contra Prado Camargo & CIA LTDA, e o 

faço para CONDENAR o requerido ao pagamento de reparação a título de 

danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil) reais, a ser destinado ao Fundo de Reparação dos 

Direitos Difusos Lesados, criado pela Lei Federal 7.347/85. Correção 

monetária e juros legais a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do 

E. Superior Tribunal de Justiça. CONDENAR ainda o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em 

verba honorária advocatícia por ser autor o Ministério Público Com o 

trânsito em julgado, arquivem os autos com as baixas de anotação e estilo. 

P. I. C. Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FUHR (AUTOR(A))

ANTONIA ADRIANA ALVES FUHR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO FUHR (REU)

ANTONIA ADRIANA ALVES FUHR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000021-71.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): SANDRO FUHR, ANTONIA ADRIANA ALVES FUHR REU: 

SANDRO FUHR, ANTONIA ADRIANA ALVES FUHR Vistos. Trata-se de 

ação de alteração de regime de bens ajuizada por SANDRO FUHR e 

ANTONIA ADRIANA ALVES FUHR, com supedâneo no artigo 1.639, § 2º, 

do Código Civil. Ressai da inicial que os requerentes são casados sob o 

regime de separação obrigatória de bens e buscam a alteração para o 

regime da comunhão total, sob o argumento de que a decisão advém de 

anos de convivência e esforços mútuos. Juntaram documentos pessoais, 

relativos a bens e certidões negativas de débitos. Edital, pág. 28. 

Manifestação ministerial favorável a procedência do pleito, ref. 66. É o 

relato. Decido. Julgo o pedido no estado em que se encontra vez que não 

há necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, 

I, do CPC. O Código Civil estabelece no artigo 1.639, § 2º, que é admissível 

alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido 

motivado de ambos cônjuges, apurada a procedência das razões 

invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Assim, não vislumbro 

óbice ao pleito, pois a lei, ao exigir motivação do pedido, não vai ao ponto 

de impor razões objetivas e indiscutíveis, uma vez que deve ser sopesada 

a conveniência do arranjo patrimonial para o próprio casal, respeitados os 

direitos de terceiros. Ademais, inexistem indícios de interesse escuso ou 

fraudulento, até porque eventuais direitos de terceiros, não conhecidos 

até o momento, permanecem resguardados em face dos requerentes. 

Aliás, é tendência do direito contemporâneo conferir maior autonomia 

privada às relações patrimoniais entre os cônjuges, de forma que parece 

razoável que, com o casamento consolidado, pretendam os requerentes 

modificar o regime de bens anteriormente convencionado, a fim de 

resguardar seus próprios interesses. Ressai dos autos a inexistência de 

protesto em nome dos cônjuges, ou débitos perante as Fazendas 

municipais, estaduais e federais. As partes requereram a alteração do 

regime de bens desde a data da celebração do casamento, ou seja, 04 

março de 2013, pedido que tenho como pertinente, ante a ausência de 

óbice legal, o qual visa resguardar direitos de terceiros, e no caso sob 

espeque, a alteração do regime de bens retroativa é mais benéfica a 

terceiros, visto que o regime de bens mais rigoroso é o de separação 

obrigatória de bens, sobre o qual os bens dos cônjuges não se 

comunicam para responder a obrigações civis. Desta forma, a existência 

de dívidas ou obrigações, serão comunicáveis entre os cônjuges. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS 

COM PRODUÇÃO DE EFEITOS "EX TUNC". SENTENÇA QUE ACOLHEU O 

PEDIDO EXORDIAL PARA MODIFICAR O REGIME DE BENS, 

CONSIGNANDO, ENTRETANTO, QUE OS EFEITOS SE OPERARIAM A 

PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO. 

PEDIDO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA MUDANÇA À DATA DA 

CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO. ACOLHIMENTO DO PLEITO PARA QUE A 

ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS PRODUZA EFEITOS RETROATIVOS À 

DATA DO CASAMENTO COM RELAÇÃO AOS CÔNJUGES, MAS, COM 

RELAÇÃO A TERCEIROS, APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM 

JULGADO. "Na ausência de impedimento legal, é possível retroagir os 

efeitos da mudança do regime. Como o que não é proibido é permitido, é 

necessário admitir a possibilidade de a alteração atingir bens adquiridos 

antes do pedido de alteração, assim como os havidos antes mesmo do 

casamento. Ou seja, a mudança pode atingir bens comuns ou particulares, 

bens já existentes ou bens futuros. A retificação pode ter efeitos ex tunc 

ou ex nunc, a depender da vontade dos cônjuges. Aliás, o próprio texto 

legislativo conduz à possibilidade de eficácia retroativa ao ressalvar os 

direitos de terceiros, ressalva essa que só tem cabimento pela 

possibilidade de retroação. Adotado o regime da comunhão universal, a 

retroatividade é decorrência lógica. Impossível pensar em comunhão sem 

implicar comunicação de todos os bens posteriores e anteriores à 

modificação" (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 254-255). 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível n. 

0310530-68.2016.8.24.0039, de Lages Relator: Desembargador André 

Carvalho). Ante o exposto, considerando que estão presentes os 

requisitos legais estabelecidos pelo artigo 1.639, §2º do Código Civil, quais 

sejam: a) mútuo consentimento; b) motivação relevante e comprovação 

das razões invocadas; e c) resguardo dos interesses de terceiros, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de autorizar a alteração do 

regime de bens, para comunhão total de bens, e determinar a averbação 

no assento de casamento, operando-se os efeitos da modificação desde 

a data da celebração do casamento. Em consequência, EXTINGO O 

PROCESSO nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.I.C. 

Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000193-13.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DAS DORES DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA RODRIGUES DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000193-13.2019.8.11.0046 

AUTOR(A): MARILZA DAS DORES DA SILVA ARAUJO REU: HELENA 

RODRIGUES DE SOUZA VISTOS. Intimem-se as partes por meio de seus 

patronos via DJE/carga eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, 

§1º, CPC] prazo este, que será contado em dobro no caso do art. 186, 

CPC, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de 

forma fundamentada a necessidade de realização destas. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual 

intimem-se as partes para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000944-34.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI SOTELE OAB - RO4192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AMARAL NETO (IMPETRADO)

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA (IMPETRADO)

DORIZETE QUIRINO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLYANA LUSTOSA BEZERRA OAB - 064.294.624-80 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000944-34.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRADO: 

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA, DORIZETE QUIRINO, MANOEL AMARAL 

NETO, CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA PROCURADOR: POLYANA 

LUSTOSA BEZERRA Vistos. Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por AGNALDO RODRIGUES DE CAVALHO contra os 

VEREADORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO PROCESSANTE Nº 03/2018, 

todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que o impetrante 

exerce mandato de prefeito para qual foi eleito pelo voto popular. Narrou 

que na 19ª sessão ordinária da 5ª legislatura ocorrida em 11/06/2018 foi 

lida a denúncia por infração política e administrativa e pedido de abertura 

de processo de cassação contra o impetrante. Aduziu o cometimento de 

cerceamento de defesa pela comissão processante. Requereu deste 

modo, em sede de liminar a segurança requerida, para que os atos 

posteriores a nulidade reconhecida sejam refeitos, que seja o presente 

processo suspenso ou sobrestado até o julgamento do mérito. No mérito a 

confirmação dos efeitos da tutela de urgência. A tutela de urgência foi 

indeferida em ID. 15352941. A autoridade coatora prestou informações 

nos autos, tendo comunicado que a Denúncia nº 003/2018 foi arquivada 

pela Comissão Processante nº 003/2018, em 06/09/2018. Deste modo, 

requereu a extinção do feito sem resolução do mérito. De igual modo, o 

“Parquet” requereu a extinção do feito sem resolução do mérito por perda 

superveniente do objeto. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Anote-se que o mandado de segurança 

presta-se à proteção de direito líquido e certo, demonstrado através de 

prova pré-constituída, sendo dever da parte instruir a petição inicial com a 

documentação necessária à boa evidência do direito que entende 

atacado. É caso de extinção do feito, sem julgamento de mérito, diante da 

perda superveniente do objeto. Muito embora tenha a liminar sido 

indeferida, a autoridade coatora informou que o ato administrativo 

impugnado fora objeto de arquivamento. Evidente, portanto, a perda 

superveniente do objeto do presente mandado de segurança, o que 

acarreta a falta de interesse processual superveniente do impetrante. 

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 485, VI, do Código de 

Processo Civil e 10, caput, da Lei nº 12.016/09, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito e DENEGO a segurança com fulcro no 

artigo 6º, §5º da Lei nº 12.016/09. Sem custas ante a previsão na 

Constituição Estadual inc. XXII do art. 10. Sem honorários, por força do 

disposto no art. 25, da Lei Federal nº. 12.016/2009, cumulado com a 

Súmula n.º 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. CONFIRMO a 

liminar proferida nos presentes autos. Notifique-se o Ministério Público. 

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos. P. I.C. Comodoro/MT, 28 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000940-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO DOS SANTOS OAB - 405.152.491-49 (REPRESENTANTE)

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o : 

1000940-94.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)/[Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que os recursos de apelação interpostos o 

foram tempestivamente. Ficam as partes intimadas a, querendo, 

contrarrazoar, sem prejuízo da remessa ao gabinete. Comodoro - MT, 15 

de abril de 2020 NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000505-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LORENZI CANCELIER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000505-23.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REU: LUIZ DE 

LORENZI CANCELIER Vistos. Trata-se de ação monitória proposta por CM 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra LUIZ DE LORENZI CANCELIER 

todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é credora do 

requerido da quantia descrita na exordial. Todavia, ao efetuar a 

apresentação dos cheques não obteve êxito em recebê-los. Requereu 

deste modo, a expedição de mandado de pagamento e posterior 

conversão do mesmo em mandado de execução. Citado, a parte requerida 

não apresentou contestação nos autos. A parte autora postulou pela 

constituição do título executivo judicial. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado 

nos termos do Artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, em face 

da revelia da parte ré. A parte ré foi devidamente citada, mas deixou de 

contestar o feito, tornando-se revel, presumindo verdadeiros os fatos 

alegados na inicial. É certo que a presunção que emana da revelia, além 

de estar adstrita a aspectos fáticos da relação jurídica, não tem cunho 

absoluto e por essa razão pode eventualmente não prevalecer quando o 

juiz detecta inconsistência ou colisão com outras provas insertas nos 

autos, ou se o juiz extrair do texto legal conclusão diversa da apresentada 

na inicial, máxime porque na sistemática processual predomina o princípio 

do livre convencimento motivado. É certo também que a sistemática 

adotada pela legislação processual civil impõe ao autor a responsabilidade 

de provar fato constitutivo de seu direito, tomado como base para 

confirmar a existência de um direito o qual a parte imagina ser titular. 

Destarte, apesar da revelia verificada, devem-se analisaras provas 

constantes nos autos. Com efeito, os documentos acostados aos autos 

são suficientes para o acolhimento do pedido monitório, quais sejam: 

cheques devolvidos. Assim, os documentos acostados aos autos são 

provas suficientes do débito da parte ré para com a parte autora, já que 

não há qualquer indicativo de pagamento, impugnação ou prova em 

sentido contrário à formalização do título executivo. Por fim, trata-se de 

questão meramente patrimonial e disponível, aplicando-se a revelia. Deste 

modo, de rigor o acolhimento do pleito inicial. Diante do exposto e do mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e o faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, CONSTITUINDO o título judicial, e 

CONDENANDO a parte ré a pagar ao autor, o valor correspondente aos 

cheques anexados à inicial, com correção monetária a partir do 

vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês a partir da data 

da primeira apresentação de cada cheque. Face à sucumbência da parte 

ré, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como aos honorários advocatícios da parte autora, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa. Intime-se, oportunamente, a parte 

ré forma disciplinada pelo art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos definitivamente com as 

cautelas de praxe. P. I. C. Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-79.2019.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE MARQUES MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO OAB - MT0014131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Comodoro (REU)

MUNICIPIO DE COMODORO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000014-79.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARLISE MARQUES MORAES REU: MUNICIPIO DE 

COMODORO, MUNICIPIO DE COMODORO VISTOS. MARLISE MARQUES 

MORAES ajuíza ação de conhecimento contra o MUNICÍPIO DE 

COMODORO/MT todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu em 

síntese que a Autora exerceu o cargo de Prefeita Municipal da cidade de 

Comodoro/MT pelo período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 

2016 e que durante todo este período o salário percebido pela Autora foi 

equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais) mensais, não havendo 

qualquer reajuste, reposição ou revisão salarial. Aduziu que durante todo 

o período em que a Autora exerceu suas atividades como Gestora 

Municipal, o Município de Comodoro deixou de realizar a revisão geral do 

seu salário, descumprindo, via de consequência, com o que determina o 

art. 37, X, da Constituição Federal. Requereu deste modo a procedência 

dos pedidos contidos na exordial. O requerido foi citado dos termos da 

presente demanda, tendo alegado em síntese preliminar de ilegitimidade 

passiva. No mérito, sustenta ausência do dever de indenizar, sob o 

argumento de inexistir direito adquirido a revisão geral anual. Aduziu que a 

autora não faz prova de seu direito, não apresenta a Lei Municipal 

necessária e apta a ensejar a obrigação ao pagamento do RGA, sob o 

argumento de que os agentes políticos não foram contemplados com o 

direito à revisão geral anual de sua remuneração, que é adstrito aos 

servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, sendo, 

dessa forma, inaplicável a requerente, pois ocupou durante os anos de 

2013 a 2016 o posto máximo do Poder Executivo Municipal. Impugnação à 

contestação rechaçando os argumentos apresentados pelo requerido por 

entender que o conceito de agente público encontra-se abarcado na 

concepção de servidor público sendo uma espécie deste. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. O 

julgamento antecipado é medida que se impõe, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, porque a questão de mérito é 

exclusivamente de direito e despicienda realização de prova em audiência. 

Da preliminar de ilegitimidade passiva. É certo que compete a Câmara de 

Vereadores a fixação de subsídio do Chefe do Poder Executivo. Todavia, 

a iniciativa para editar lei de revisão geral anual é do Chefe do Poder 

Executivo. Desta maneira, rejeito a preliminar em comento. Quanto ao 

mérito, assim dispõe a Lei Orgânica do Município de Comodoro-MT em seu 

art. 17: Art. 17. À Câmara Municipal cabe, exclusivamente, entre outras 

previstas nesta Lei Orgânica, as seguintes atribuições: [...] VI. fixar o 

subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 

verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em 

qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI da C.F. Art. 18. O subsídio de 

que trata o inciso VI do artigo anterior, somente poderá ser alterado por lei 

específica, assegurada a revisão geral anual, sempre nas mesmas datas, 

sem distinção de índices. Tal dispositivo coaduna-se com o preceito 

contido no art. 29, V da Constituição da República que expressamente 

restringe à Câmara Municipal a iniciativa de lei para fixação do subsídio do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, sendo pertinente a 

colação da norma: V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 

Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, 

observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 

2º, I. No que tange a revisão geral anual, há disposição constitucional 

expressa, senão vejamos: Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: [...] X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 

que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por 

lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 

revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). É necessário 

realizar uma interpretação harmônica dos dispositivos constitucionais ora 

citados, não havendo que se falar em elevação de um em detrimento do 

outro. No caso em testilha, uma lei que concede a revisão geral anual dos 

subsídios dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais 

somente será considerada formalmente constitucional quando elaborada 

por iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, ausente no caso em 

questão. Por seu turno, em relação ao aspecto material, uma lei que fixa 

os subsídios dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais somente será considerada constitucional se não estabelecer 

vínculo com os índices de reajuste concedidos aos demais servidores 

municipais nos termos do disposto no artigo 37, inciso XIII, da Constituição 

Federal, bem como se respeitar a Legislatura vigente, de modo que 

somente venha a viger na subsequente, em observância ao princípio 

constitucional da anterioridade constante dos artigos 29, inciso VI, da 

Constituição Federal Pois bem. A revisão geral anual, trata-se unicamente 

de reposição inflacionária a qual é feita por meio de lei, sendo considerada 

somente materialmente constitucional se utilizar como parâmetro índices 

reais de aferição da inflação e alcançar todos os servidores públicos, com 

o mesmo índice e na mesma data. No caso em apreço, as leis municipais 

apresentadas em sede de contestação demonstram a ocorrência de 

reajuste travestido de revisão geral anual, vez que abarcou apenas 

classes de servidores específicas. A revisão geral anual, deve ocorrer 

sem distinção de índices e de servidores, em contraponto ao reajuste 

específico da remuneração, que poderá ser implementado de forma 

seletiva entre os servidores sem que isso implique violação à isonomia. 

Por ausência de regulamentação, a reposição não foi anualmente 

realizada, por razões que este juízo desconhece. Resta claro que cabe ao 

Poder Executivo definir as regras de processamento do postulado 

reajuste, estabelecendo prazos e índices, não cabendo ao Judiciário 

concedê-lo. A referida norma é de eficácia limitada e o Poder Executivo do 

Município omitiu-se quanto à elaboração de norma infraconstitucional que 

previsse o sistema de recomposição salarial. Ademais, já restou 

pacificado perante a Corte Suprema a impossibilidade de extensão pelo 

Poder Judiciário de reajuste remuneratório concedido por lei a uma 

categoria específica de servidores públicos (Súmula n. 339). Diante do 

exposto, JULGO OS PEDIDOS IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, EXTINGUINDO o feito com 

resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento de 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §19, CPC. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas. Sentença não submetida a remessa 

necessária. Após, com o trânsito em julgado e satisfeitas as custas 

processuais, arquivem os autos com as baixas de anotação e estilo. P.I. C. 

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000093-24.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ODIL DA SILVA (EXECUTADO)

IZABEL WINGENBACH DA SILVA (EXECUTADO)

BRASIL DA SILVA (EXECUTADO)

IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000093-24.2020.8.11.0046. 

EXEQUENTE: JORGE LUIS ZANON EXECUTADO: BRASIL DA SILVA, IVETE 

ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA, JOSE ODIL DA SILVA, 

IZABEL WINGENBACH DA SILVA Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento definitivo de sentença requerida por JORGE LUIS ZANON 

contra BRASIL DA SILVA e outros todos devidamente qualificados. 

Decido. De pronto, no meu entendimento a presente demanda ajuizada 

pelo autor, trata-se na verdade de mero requerimento de cumprimento de 

sentença, considerando que visa, sobretudo, que a requerida cumpra “o 

quantum” em sentença prolatada nos autos de conhecimento. Verifico que 

não se trata de cumprimento provisório de sentença, pois ausentes seus 

requisitos. Vejamos o disposto no art. 531, CPC: Art. 531. O disposto 

neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1o A 

execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados 
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em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos 

apartados. § 2o O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença. (grifos nossos). No caso em testilha, a sentença 

que se pleiteia a execução é oriunda deste mesmo juízo, deste modo 

inócua a aplicação do art. 528, §9, CPC, pois tem domicílio nesta comarca. 

Nesse pórtico, tratando-se de requerimento de cumprimento definitivo de 

sentença, mister que tal peça seja encartada nos autos de conhecimento, 

devendo em tais autos dar o devido cumprimento da sentença. Desta feita, 

determino o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas estilares, 

devendo a parte autora/exequente apresentar o presente requerimento de 

cumprimento de sentença nos autos de conhecimento oriundo da 2ª vara 

desta comarca. Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível, 

remetam-se os autos ao arquivo. Às providências. Comodoro-MT, 31 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000383-73.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000383-73.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: JHONY MARCOS POZZEBON REQUERIDO: EUNICE 

PANTOJA RODRIGUES, Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora é assistida pela Defensoria, DESTE MODO, nomeio como 

defensor dativo, a advogada, Dra. Vania de Jesus Alves Barbosa, 

OAB/MT nº 19.380. Intime-a pessoalmente desta nomeação. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 26 de fevereiro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000427-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELI MARIA DA SILVA DE SOUZA OAB - 029.339.731-70 

(REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. B. I. (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a missiva juntada nos autos, IMPULSIONO a parte 

requerente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 137823 Nr: 3019-29.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:MT-4107

 Vistos.

Registre-se que as informações requisitadas referente ao MC 

1008146-35.2020.8.11.0000 foram prestadas através do Ofício n. 

32/2020-GAB.

Intimem-se a defesa para apresentar resposta à acusação e 

contrarrazões ao recuso em sentido estrito interposto, no prazo legal.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 13 de abril de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24083 Nr: 1501-24.2007.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A, 

VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LONGO DE 

OLIVEIRA - OAB:RO/1096, PEDRO DA CRUZ PEREIRA NETO - OAB:3179

 Vistos.

Considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19;

Considerando a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

decreta o fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Pelo exposto, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, 

devolvendo o processo à serventia sem a designação de nova 

solenidade, para o fim de se evitar reiteradas redesignações dos atos, 

devendo a secretaria alocar o processo em escaninho próprio, fazendo 

os autos conclusos após o prazo de suspensão estabelecido na 

portaria-conjunta nº 249 para a designação de nova audiência.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142870 Nr: 5431-30.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DE CAMPOS, WILLIAM ALMEIDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23.580/O, VANIA DE 

JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da 

prisão cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, o 

pedido de revogação merece ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado por PABLO DE 

CAMPOS. Torno sem efeito a decisão lançada retro, vez que estranha a 

estes autos, notadamente lançada equivocadamente.Cumpra-se na íntegra 

a decisão de pág. 207.Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de abril de 

2020.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123477 Nr: 3536-68.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Uma vez apresentada a defesa do réu, não sendo o caso de trancamento 

da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 
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prosseguimento ao feito.

Entretanto, considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de 

Justiça, que dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19;

Considerando a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

decreta o fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Pelo exposto, DEIXO de designar audiência de instrução e julgamento, para 

o fim de se evitar reiteradas redesignações da solenidade, devendo a 

secretaria alocar o processo em escaninho próprio, fazendo os autos 

conclusos após o prazo de suspensão estabelecido na portaria-conjunta 

nº 249 para a designação de nova audiência.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 13 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 132903 Nr: 819-49.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON COIMBRA DE SOUZA, CLEMENCIA 

COIMBRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDSLEY LUZ DO AMARAL - 

OAB:10.715

 Vistos.

Uma vez apresentada a defesa do réu, não sendo o caso de trancamento 

da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.

Entretanto, considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de 

Justiça, que dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19;

Considerando a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

decreta o fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Pelo exposto, DEIXO de designar audiência de instrução e julgamento, para 

o fim de se evitar reiteradas redesignações da solenidade, devendo a 

secretaria alocar o processo em escaninho próprio, fazendo os autos 

conclusos após o prazo de suspensão estabelecido na portaria-conjunta 

nº 249 para a designação de nova audiência.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 13 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 134552 Nr: 1485-50.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Uma vez apresentada a defesa do réu, não sendo o caso de trancamento 

da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.

Entretanto, considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de 

Justiça, que dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19;

Considerando a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

decreta o fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Pelo exposto, DEIXO de designar audiência de instrução e julgamento, para 

o fim de se evitar reiteradas redesignações da solenidade, devendo a 

secretaria alocar o processo em escaninho próprio, fazendo os autos 

conclusos após o prazo de suspensão estabelecido na portaria-conjunta 

nº 249 para a designação de nova audiência.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 13 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82054 Nr: 3974-02.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE FREITAS, ROGÉRIO 

ANTERO DOS SANTOS, JHONES GRAVA DE SOUZA, LUCIANO ANTERO 

DOS SANTOS, JOÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Vistos.

Certifique-se eventual decurso do prazo para as defesas apresentarem 

memoriais finais.

Constatada a desídia dos advogados, INTIMEM-SE os denunciados para 

constituírem novos patronos, no prazo de 10 dias, o qual deverá 

apresentar as derradeiras alegações.

 Acaso certificada a desídia dos denunciados voltem-me os autos 

conclusos para nomeação de defensor público.

Ademais, defiro o pedido de ref. 148, pelo que concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para regulamentação da documentação necessária para 

restituição da arma apreendida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142871 Nr: 5432-15.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOESTE TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 (...) REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado GENOESTE TEIXEIRA 

DA SILVA e CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Do 

crime do art. 311 da Lei nº. 9.503/1997.PASSO A DOSAR A PENAO crime 

previsto no artigo 311 da lei 9.503/1997, prevê como pena detenção de 06 

(seis) meses a 01 (um) ano ou multa.Em atenção ao princípio 

constitucional da individualização da pena, bem como ao disposto no art. 

59 do Código Penal, observo que in casu:a)A culpabilidade do réu em nada 

extrapola a elementar do tipo;b)Antecedentes imaculados;c)Conduta 

social, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a 

este quesito;d)Personalidade é do homem médio;e)Os motivos do crime 

são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido e o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para ocorrência do delito;f)As 

consequências do crime não são graves.Nestes termos, considerando as 

causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA BASE no patamar de 06 

(seis) meses de detenção.O regime de cumprimento de pena deverá ser 

aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP.Por conseguinte deixo de 

proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, combinados com 

a vedação do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.Deixo de aplicar ainda a 

suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do 

Código Penal.Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome do 

réu no rol dos culpados, bem como expeça-se a Guia de Execução Penal, 

encaminhando-a a Vara de Execuções Penais deste Juízo. (...) Cumpridas 
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tais deliberações, com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de 

abril de 2020.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000511-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENIUVA MACHADO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001030-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA GRANJEIRO DOS SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI TIZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE METZ BREDA (EXECUTADO)

LUIZ BREDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000313-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VIDOR (REQUERIDO)

ZILDINETE BENTO SOUZA VIDOR (REQUERIDO)

VIDOR & SOUZA VIDOR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002348-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002027-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICROCEL COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110245 Nr: 1281-51.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPP, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Tendo em vista a informação constante à ref. 82, dando conta de que o 

pedido administrativo somente terá prosseguimento caso o presente feito 

seja extinto, determino o normal prosseguimento da presente ação.

E, para solução do mérito da causa, NOMEIO a Médica Dr.ª Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311-MT, com endereço na Rua Gago 

Coutinho, nº 519, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78005-730, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 422 do CPC).

CONSIGNE-SE, ainda, no mandado e no DJE, que as partes deverão 

indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafos 1º, I e II) no prazo de 15 (quinze) dias, salvo se aqueles já 

foram apresentados oportunamente.

Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito do juízo, a 

ser respondido pelo expert:

a) informe a Sra. Perita a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico.

 A Perita nomeada deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) dias 

a contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo (CPC, art. 477,§ 1º). As 

partes também poderão se manifestar, caso queiram, sobre o laudo no 

mesmo prazo.

DESIGNO O DIA 24 DE JUNHO DE 2020, as 10:00, para realização da 

perícia.

INTIME-SE o advogado da parte autora para que entre em contato com sua 

(seu) cliente e informe-lhe a data da designação da perícia para que o(a) 
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mesmo(a) compareça perante a perita nomeada para ser avaliado(a).

Para a expert nomeada fixo honorários periciais no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais), a serem suportados pela seguradora, os quais 

deverão ser depositados em 15 dias. Com a realização da perícia, 

libere-se o valor em favor da perita. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do parágrafo único do artigo 477 

do CPC, bem como para no mesmo prazo apresentarem memoriais finais, 

observando na espécie a intimação das partes se dará mediante 

publicação no DJE...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001111-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PEREIRA BERGAMINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Diante da concordância da exequente, e inércia da executada, 

homologo os cálculos apresentados pela contadoria (id. 28148102). 

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ressalto ainda, a desnecessidade 

de atualização do cálculo, tendo em vista que quando da requisição de 

pequeno valor, o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos 

valores devidos desde a última atualização até a data da transferência 

dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente 

da desvalorização monetária. Após, expedida a RPV e, juntada aos autos 

as informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 

151 de 18/04/2012, informando o depósito dos valores devidos, proceda o 

Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, voltando os autos 

conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 15 de abril de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001162-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASTRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001162-90.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por 

dano moral proposta por Cristiane Castro da Cunha contra Anhanguera 

Educacional LTDA, qualificados na petição inicial. A autora afirma, em 

síntese, que se graduou em Direito na instituição de ensino requerida, 

porém ao solicitar a análise curricular perdeu algumas notas por 

negligência da faculdade, pois não foram lançadas, razão pela qual não 

colou grau ou recebeu o diploma. A pretensão autoral cinge a cominação 

da requerida à realizar a colação de grau e entregar-lhe o diploma, bem 

como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e dano 

existencial. O recebimento da inicial, indeferimento da tutela de urgência e 

concessão de gratuidade da justiça à autora, deram-se no 

pronunciamento de id. 21544823. A requerida foi citada pelo correio, 

conforme aviso de recebimento de id. 24230820. Realizada audiência de 

conciliação, não houve autocomposição entre as partes (id. 24547912). A 

requerida ofereceu contestação ao id. 25312750, contrapondo-se à 

pretensão autoral; em suma argumentou que a requerente soma quatro 

desistências do curso e que não concluiu todas as disciplinas, somando 

algumas reprovações. A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 

23607040 rebatendo os argumentos de defesa e ratificando os termos de 

sua pretensão. Saneado e organizado o processo, determinou-se a 

manifestação das partes sobre as provas que pretendiam produzir (id. 

27605457). A requerente pediu o julgamento antecipado do pedido e a 

requerida manteve silente (id. 29042534 e 30891420). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. As partes demonstraram 

desinteresse na dilação probatória, pelo que passo a julgar 

antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. 

Apreciando a prova constante nos autos em obediência ao artigo 371 do 

CPC, julgo a pretensão autoral conforme fundamentos que seguem. A 

autora trouxe aos autos conversas por e-mail e WhatsApp com 

professores vinculados à instituição de ensino requerida, indicando erros 

em lançamentos das notas de algumas disciplinas. Contudo, observo que 

os documentos não especificam quais as disciplinas afetadas pelo 

problema do lançamento de nota. A parte requerente também acostou 

histórico escolar, havendo disciplinas registradas com a situação 

“reprovado” e outras como “desistente”, e grade curricular indicando que 

a situação da aluna é “desistente” e disciplinas “reprovadas” e “a cursar”; 

denoto que a situação é a mesma no histórico escolar jungido pela 

requerida em contestação. Além disso, a requerida juntou aos autos 

“consulta de manifestação”, indicando que a requerente perdeu o vínculo 

com a instituição e solicitava análise curricular e aproveitamento de 

estudos. Neste viés, a provas produzidas são frágeis para comprovar 

qualquer direito da requerente, pois em nenhum momento resta 

demonstrado que cursou e foi aprovada em todas as matérias 

necessárias para a colação de grau. Em verdade, as provas inclinam-se 

mais para a versão da requerida, pois indicam a reprovação de matérias e 

desistência da aluna com posterior reingresso. A propósito, os indícios do 

erro no lançamento de notas de matérias são insuficientes para indicar o 

direito à colação de grau, mormente porque as provas produzidas pela 

requerente sequer especificam as matérias afetadas por tal equívoco, 

obstando que este juízo possa aferir qualquer incorreção no histórico e 

grade curricular da aluna ou aprovação das matérias indicadas como 

reprovadas ou desistidas. Imperioso destacar que à autora incumbia o 

onus probandi dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, 

do CPC) e que não haveria como se exigir da faculdade comprovar o não 

estudo das disciplinas ou não reprovação, já que a comprovação de fatos 

negativos não é exigida pelo ordenamento jurídico pátrio em virtude da sua 

impossibilidade (neste sentido: TJMT - N.U 0066509-42.2014.8.11.0000, 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014). Aliás, a instituição 

de ensino requerida atendeu ao ônus probatório que lhe incumbia (artigo 

373, inciso II, do CPC), demonstrando fato impeditivo do direito da 

requerente através dos documentos que indicam reprovação e 

desistência de matérias, não havendo nada trazido pela autora capaz de 

macular esta versão dos fatos. Portanto, diante da míngua de provas dos 

fatos constitutivos do direito da requerente, impera-se a improcedência 

integral da pretensão autoral. Ante ao exposto, julgo improcedente a 

pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno a vencida ao 

pagamento de custas, taxas e despesas processuais além de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa 

(artigo 85, caput e § 2º, do CPC); contudo a exigibilidade da condenação 

ficará suspensa diante da gratuidade da justiça concedida à autora (artigo 

98, §§ 2º e 3º, do CPC). Publique-se. Intime-se. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 15 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002920-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002920-53.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por JOSE CARLOS RODRIGUES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, partes 

devidamente qualificadas nos autos. O autor conta que possui problemas 

de saúde que a incapacitam total e definitivamente para o labor, mas ao 

solicitar a implantação de benefício previdenciário administrativamente, o 

teve negado sob justificativa de ausência de incapacidade laboral. Com a 

inicial vieram os documentos. A inicial foi recebida à ID. 26490404, 

oportunidade em que foi determinada a citação da requerida, bem como 

designada a perícia médica, ainda, deferido o pedido de justiça gratuita e 

indeferindo o pedido de antecipação da tutela. O requerido apresentou 

contestação à ID. 26766372, requerendo a improcedência do pedido inicial. 

Em seguida, o autor impugnou a contestação, reiterando o pedido inicial 

(ID. 26960342). Realizada a perícia, foi acostado o laudo pericial à ID. 

28039044, onde se concluiu que a parte autora possui incapacidade 

laborativa parcial e permanente. Devidamente intimados, a parte autora 

pugnou pela procedência do pedido inicial, ante a incapacidade constatada 

pela perita (ID. 28259883). Já a parte requerida nada manifestou, 

conforme se nota na certidão de ID. 31255650. Vieram os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. Decido. O presente processo 

comporta julgamento no estado em que se encontra, mormente 

despicienda dilação probatória em audiência, tendo em vista a prova 

pericial produzida e o direito vindicado – art. 371 do NCPC. Pois bem. O 

pedido deve ser julgado procedente. No que tange ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, é possível conceituá-lo como a prestação 

concedida em razão de incapacidade total e permanente para o trabalho, 

oriunda de acidente de qualquer natureza ou doença não relacionada com 

o exercício laboral, a teor dos artigos 42 a 47 da Lei de Benefícios. Já o 

auxílio-doença é a prestação concedida em razão de incapacidade total e 

temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado, oriunda das 

mesmas circunstâncias, segundo artigos 59 a 64 do referido diploma. 

Dessa forma, nítido que a prova da incapacidade laborativa para o 

trabalho ou para a atividade habitual do segurado é condição “sine qua 

non” da concessão dos dois benefícios, devendo ela ser permanente no 

primeiro caso e temporária no segundo. A autora postulou a implantação 

do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez. A qualidade de segurado do autor não foi objeto de 

controvérsia, uma vez que esteve empregado até o dia 09/11/2017, 

conforme se nota no CNIS do autor, e recebeu seguro desemprego em 

seguida, mantendo, assim, sua qualidade de segurado até 09/11/2019. E, 

do caderno processual, se extrai que, designada a perícia médica na 

autora, adveio o laudo pericial da Dr.ª Soraya Kaffashi Soares Castro. 

Ressai que o laudo médico apresentado concluiu que o autor possui 

incapacidade parcial e permanente (ID. 28039044). Cumpre destacar que o 

laudo foi elaborado por profissional de confiança deste juízo, sendo que 

nada há que a inquine descrédito, e ficou constatado na conclusão do 

laudo pericial que a condição médica apresentada é geradora de 

incapacidade laborativa parcial e permanente. Entretanto, o quadro clínico 

descrito não deixa dúvidas de que o autor não é incapaz para a vida 

independente e que está apto a realizar função de vigia e serviços gerais 

leves que já trabalhou anteriormente. Ressalto, por fim, que a parte autora 

teve a oportunidade de indicar assistente técnico, e não o fez. Embora 

facultativo, é de suma importância para verificação da situação de fato da 

requerente, uma vez que a nomeação de assistente possibilita que se 

instaure o contraditório na matéria técnica, para que não reine absoluto o 

entendimento do perito nomeado pelo Juízo. Motivo pelo qual homologo o 

laudo pericial de ID. 28039044. Assim, não há que se falar em 

incapacidade total, o que afasta a possibilidade da concessão do 

benefício da aposentadoria por invalidez, pleiteado na inicial, merecendo, 

no entanto, o reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-doença, 

previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91. O benefício em tela deverá ser 

concedido com DIB na data do requerimento administrativo (26/08/2019), 

DIP na data da presente sentença (15/04/2020) e, por fim, a data de 

cessação do benefício após de 01 ano da data do laudo pericial 

(18/12/2020) – PEDILEF 00132832120064013200 - ocasião em que INSS 

deverá submeter o(a) autor(a) a exames médico-periciais, a fim de 

constatar a necessidade de prorrogação do beneficio. De igual modo, fica 

o(a) autor(a) obrigado(a) a submeter-se a exames médico-periciais 

quando determinado pelo INSS. Afigura-se pertinente registrar que o INSS 

pode revogar o benefício a qualquer momento, caso não sejam atendidas 

as exigências legais, devendo-se entender como termo final a total 

reabilitação do segurado, caso contrário, até sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A 

PRETENSÃO AUTORAL para condenar o requerido a implantar o benefício 

de auxílio-doença ao autor desde a data do requerimento administrativo 

(DIB 26/08/2019), data de início do pagamento na data desta sentença (DIP 

15/04/2020), com data de cessação do benefício conforme mencionado 

acima (DCB 18/12/2020) – precedente: TNU - PEDILEF 

00040022920124014300, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, 

DOU 24/11/2016 -. Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E, para fins de 

correção monetária. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos 

repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios do 

advogado da parte ex adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Embora tenha sido proferida 

contra a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno processual e o 

teor deste “decisum”, esta sentença não se submete ao reexame 

necessário, nos termos do inciso I, do § 3º, do art. 496, do CPC. 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

arquivem-se os autos com a devida baixa. Jaciara/MT, 15 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001356-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLOMENA PAULA BRUM LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001356-73.2018.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou AUXÍLIO 

DOENÇA ajuizada por FLOMENA PAULA BRUM LIMA, em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados na petição inicial. O recebimento da inicial deu-se no 

pronunciamento de id. 13756917, onde concedida assistência jurídica 

gratuita à requerente e determinada a realização de perícia médica. Citado 

via sistema, o INSS apresentou contestação à ID. 14369634. Em seguida o 

autor impugnou a contestação apresentada, reiterando os pedidos iniciais 

(ID. 14622821). A perícia médica foi realizada conforme laudo acostado ao 

id. 16646529, com conclusão ausência de incapacidade laborativa para a 

atividade habitual. O autor impugnou o laudo pericial, pugnando pelo 

afastamento do laudo pericial e procedência do pedido inicial (ID. 

16905535). Já o INSS pugnou pela improcedência do pedido ante a 

ausência de incapacidade (ID. 16892474). Instada a se manifestar, a perita 

reiterou os termos descritos no laudo pericial, mantendo sua conclusão 

pela ausência de incapacidade laborativa habitual (ID. 19662085). Em 

seguida, o autor pugnou pela realização de nova perícia e o INSS 

quedou-se inerte (ID. 19937386 e 31255665). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento 

antecipado, pelo que passo à análise do mérito: A concessão do benefício 

da aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 

42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; 

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada 

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença 

profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças 
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especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e 

permanente do segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o 

exercício da mesma ou de qualquer outra atividade que lhe garanta a 

subsistência e; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente à 

filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do 

auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da 

Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente 

de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e 

de acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da 

Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o trabalho ou atividade 

habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. 

Tratando-se de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de realização de 

perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e equidistância das 

partes a real condição do segurado para o trabalho, haja vista a 

contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma afirmando a 

existência da incapacidade e a outra emitindo parecer contrário à 

pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, determinou-se a 

realização de perícia médica para a produção da prova técnica 

fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação 

do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. A expert 

concluiu que “Não há incapacidade laborativa habitual.”. Neste viés, a 

impugnação ao laudo pericial não merece prosperar, pois a perita 

respondeu de forma clara os testes realizados com a autora, sendo estes 

conclusivos de que não há incapacidade laborativa habitual. Desta forma, 

pela leitura do laudo pericial resta completamente claro que a parte autora 

não se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual o laudo 

deve ser homologado e pedido deve ser julgado improcedente. Assim, 

homologo o laudo pericial de id. 16646529 e julgo improcedente a 

pretensão autoral, consequentemente julgando extinto o feito com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, 

condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, 

considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 15 de 

abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001933-17.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA c.c. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

IVETE APARECIDA DE LIMA, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados na petição inicial. O 

recebimento da inicial deu-se no pronunciamento de id. 23005695, onde 

concedida assistência jurídica gratuita à requerente e determinada a 

realização de perícia médica. Citado via sistema, o INSS apresentou 

contestação à ID. 23200670. Em seguida o autor impugnou a contestação 

apresentada, reiterando os pedidos iniciais (ID. 23360353). A perícia 

médica foi realizada conforme laudo acostado ao id. 28036619, com 

conclusão ausência de incapacidade laborativa para a atividade habitual. 

O autor impugnou o laudo pericial, pugnando pela realização de nova 

perícia (ID. 28424781). Já o INSS quedou-se inerte (ID. 31254906). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta julgamento antecipado, pelo que passo à análise do mérito: A 

concessão do benefício da aposentadoria por invalidez demanda os 

seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91 -: 

a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e de 

acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei 

nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do segurado, sendo 

inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra 

atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua 

vez, o benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 

59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o 

trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Tratando-se de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de 

realização de perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e 

equidistância das partes a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma 

afirmando a existência da incapacidade e a outra emitindo parecer 

contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. A 

expert concluiu que “Não há incapacidade laborativa habitual.”. Neste viés, 

a impugnação ao laudo pericial não merece prosperar, pois a perita 

respondeu de forma clara os testes realizados com a autora, sendo estes 

conclusivos de que não há incapacidade laborativa habitual. Desta forma, 

pela leitura do laudo pericial resta completamente claro que a parte autora 

não se encontra incapacitada por patologia narrada na petição inicial, 

razão pela qual o laudo deve ser homologado e pedido deve ser julgado 

improcedente. Assim, homologo o laudo pericial de id. 28036619 e julgo 

improcedente a pretensão autoral, consequentemente julgando extinto o 

feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Destarte, condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o 

valor da causa - conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a 

exigibilidade da condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 

3º, do CPC, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 15 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003356-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerida, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da proposta de honorários 

periciais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATHYUSSA SCHUCH MONTAGNER (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO SCHUCH MONTAGNER OAB - MT17470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ALVES MATSUI (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1001063-35.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de locupletamento ilícito proposta por KATHYUSSA SCHUCH 

MONTAGNER em face de VINICIUS ALVES MATSUI, ambos devidamente 

qualificados. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 

do CPC, razão pela qual recebo a petição inicial. Embora a requerente 

tenha informado o seu desinteresse na audiência de conciliação, esta 

somente não ocorre quando ambas as partes optam pela sua não 

realização. Sendo assim, cite-se a parte requerida, com o fim de se 

manifestar acerca do interesse na realização de audiência de conciliação 

(art. 334, § 5° do NCPC); Cientifique-se o requerido que o termo inicial para 

o oferecimento da contestação será a data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, ou da realização da audiência, 

conforme o art. 335 do NCPC: Art. 335. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I ; III - prevista 

no art. 231 , de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos. § 1º No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 

art. 334, § 6º, o termo inicial previsto no inciso II será, para cada um dos 

réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento 

da audiência. § 2º Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso II, 

havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu 

ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da 

decisão que homologar a desistência. Não havendo acordo ou sendo esse 

infrutífero, bem como tendo o requerido apresentado contestação, 

intime-se o autor apresentar impugnação, no prazo legal. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 15 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000209-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL JOSE MISSIAS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000209-75.2019.8.11.0010 REQUERENTE: EMANUEL 

JOSE MISSIAS GOMES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS Vistos em correição, Considerando que a perícia 

médica designada anteriormente não se realizou, conforme informado pela 

médica perita (id. 28151825), redesigno a solenidade para o dia 24 de 

junho de 2020, às 10h15min. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 15 de 

abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002961-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FERREIRA DE MIRANDA 02787399541 (EXECUTADO)

EVA FERREIRA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002961-20.2019.8.11.0010. Vistos em 

correição. Considerando que a executada não foi localizada para citação 

(Id. 29885081), intime-se o exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Jaciara, 15 

de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000050-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000050-35.2019.8.11.0010. Vistos em 

correição. Compulsando os autos denota-se que quando da apresentação 

dos orçamentos a Defensoria Pública já indicou o valor total a ser 

bloqueado, o qual restou frutífero. Instada a se manifestar, a DPE informou 

que há interesse na realização da cirurgia, bem como pediu para intimar a 

clínica para efetuar o procedimento, todavia, em análise aos orçamentos, 

não há como concluir qual a clínica que deve ser realizado o 

procedimento, uma vez que o valor indicado pela DPE não coincide com 

nenhum deles, na sua integralidade. Assim, a fim de evitar interpretação 

equivocada, intime-se a Defensoria Pública para indicar a clínica a ser 

realizado o procedimento. Cumpra-se. Jaciara, 15 de abril de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85638 Nr: 4965-52.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA DE CASTRO CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo procedente a pretensão autoral, condenando o requerido a 

pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), atualizados e com incidência de juros de mora nos termos 

da fundamentação.Ainda que as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para 

fins de correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 

20-11-2017).Quanto aos juros de mora incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009) (Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG).Sem custas (Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001).Condeno o vencido ao pagamento de honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (artigo 85, § 2º do CPC).Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Intimem-se. Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62243 Nr: 216-26.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Jose Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.B Silverio Transportes Valen Tur Transportes 

e Turismo, Romildo Viagens e Turismo Tours Dom Aquino, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A, Belga Corretora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMWS 

COELHO - OAB:MT18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 
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OAB:8887, ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - OAB:21825/MT, ITALLO 

GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LUCINEIDE MARIA DE 

ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 Certifico e dou fé que, as contetações de ref. 85 e 86 foram protocoladas 

dentro do prazo legal. Certifico mais que faço a intimação da parte autora 

para se manifestar acerca das contestações. É o que me cumpre 

certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ALVES COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001072-94.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de aposentadoria por idade rural (empregado rural) proposta por 

ARNALDO ALVES COIMBRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a 

inicial, porquanto preenchem os requisitos previstos no art. 319 do CPC. 

Presumindo-se como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. Com relação à audiência de conciliação, 

como é cediço, a praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Por fim, em conformidade 

com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, intime-se o 

INSS para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o processo 

administrativo de benefício NB: 192.964.670-1, formulado pela parte 

autora, bem como as eventuais informações a respeito do benefício 

pleiteado. Cumpra-se. Jaciara/MT, 15 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001062-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMARA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos n. 1001062-50.2020.8.11.0010 Vistos em 

correição. Trata-se de ação de concessão de benefício de prestação 

continuada LOAS – c.c antecipação de tutela proposta por DIOMARA 

RODRIGUES DE CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a 

requerente que realizou o requerimento administrativo no dia 14/08/2019, 

sendo somente no dia 17/03/2020 a autarquia se manifestou, agendando o 

estudo social para o dia 17/08/2020, restando ainda a perícia média, a qual 

é agendada após a realização do sobredito estudo, ficando claro o 

descaso com a segurada. Narra, também, que é pessoa de baixa renda, 

possui 51 (cinquenta e um) anos de idade e é acometida de graves 

problemas no pulmão e no coração, além de não conseguir exerce 

qualquer atividade laborativa que lhe garanta a subsistência ou o mínimo 

existencial. Afirma, ainda, que diante da extrema necessidade no 

deferimento do benefício e da mora da autarquia, principalmente devido à 

pandemia que assola o país, o qual gerou isolamento social e o 

fechamento dos órgãos públicos de assistência social que ajudavam a 

autora. Por fim, aduz que pertence ao grupo de risco e está “à beira de 

passar fome”, não podendo aguardar a complacência da autarquia ré em 

conceder o benefício, razão pela qual requer a concessão deste em sede 

de tutela de urgência, a ser confirmada quando da procedência da ação. 

Vieram os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como é cediço para o regular processamento da ação a petição 

dever ser, primeiramente, recebida, se presentes os seus requisitos, os 

quais estão previstos no art. 319 do CPC (correspondente ao art. 282 do 

CPC/73). Outrossim, o artigo 330 do CPC também lista os casos em que a 

petição inicial será indeferida, in verbis: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - 

o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321. No caso dos autos, ao analisar a petição 

inicial, verifica-se que esta carece de interesse processual, vejamos: 

Como se observa, o feito versa sobre matéria previdenciária, uma vez que 

a parte autora requer a concessão do benefício de prestação continuada 

(LOAS). Frise-se que nos casos afetos à referida matéria, conforme 

Recurso Extraordinário n. 631240/MG do STF, passou-se a exigir o prévio 

requerimento administrativo como condição para acesso à justiça. 

Portanto, apenas a negativa da administração enseja ao pretenso 

segurado o interesse de agir, pressuposto do direito de ação, o que não é 

o caso dos autos, uma vez que o requerimento administrativo da 

requerente ainda não foi analisado. Consigne-se que a demora da 

autarquia, por si só, não confere à requerente o interesse processual, eis 

que inexiste litígio (lide), o que conduz diretamente a ausência do interesse 

de agir, uma das condições da ação. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS). AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. I. A 

parte autora não postulou administrativamente junto ao INSS o benefício 

assistencial almejado. Por conseguinte, inexiste qualquer manifestação da 

autarquia previdenciária que caracterize contrariedade à pretensão 

autoral. Não há, portanto, lide, entendida como um conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida. II. Carece o autor de uma das 

condições para o legítimo exercício do direito de ação, qual seja: o 

interesse de agir, caracterizado pela necessidade e utilidade do 

provimento jurisdicional. III. [...] na medida em que a pretensão 

administrativa precisa ser apreciada e negada para que se configure a 

lide. Do contrário, não haverá interesse de agir. Neste sentido já decidiu o 

Supremo Tribunal Federal, ao considerar que não ofendeu o princípio da 

inafastabilidade da prestação jurisdicional a sentença que julgou extinto o 

processo, sem julgamento do mérito, em ação acidentária que não foi 

precedida da devida comunicação e requerimento junto ao INSS [...] IV. 

Agravo interno desprovido. (TRF-2 - APELREEX: 199951107611290 RJ 

1999.51.10.761129-0, Relator: Juiz Federal Convocado ALUISIO 

GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 28/04/2010, 

PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - 

Data:11/05/2010 - Página:26/27). (sem grifo no original) Sendo assim, 

resta claro a ausência do interesse de agir, porquanto inexiste a negativa 

da autarquia-ré, devendo a petição inicial ser indeferida e, 

consequentemente, extinta a ação sem o julgamento de mérito. 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial, eis que 

ausentes os requisitos, conforme artigos 319 e 330, ambos do CPC. Por 

conseguinte, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, I do CPC. Custas pela parte autora, todavia 

concedo-lhe o benefício da justiça gratuita, conforme pleiteado, eis que 

presume-se como verdadeira a sua declaração de hipossuficiência (art. 

99, §3º, CPC), razão pela qual a exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 

05 (cinco) anos, de acordo com o art. 98, §3º do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 15 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138854 Nr: 897-20.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DA SILVA, RONI ALDO RODRIGUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE ACORDO COM INTEIRO 

TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista o(a) indiciado(a) informado que tem 

advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Fernando Dall Agnol Finato.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 14 de abril de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002513-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ELIS PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição de id n.31259121.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001320-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001320-94.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FERNANDO NUNES DINIZ 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A fim de viabilizar o 

pedido do ID nº 30245660, intime-se a parte exequente a atualizar o débito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. JACIARA, 15 de abril de 2020. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001736-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE PAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para juntar aos 

autos procuração dando poderes para levantamento dos valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO CAMPOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002349-82.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MAGNO CAMPOS VIEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por MAGNO CAMPOS VIEIRA, em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. Relata a parte autora que solicitou a 

migração da operadora OI para a operadora parte ré, porém, assevera 

que tal procedimento não fora realizado, requerendo assim indenização de 

danos morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando no mérito que não houve a solicitação de migração, afirmando 

no mérito a inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Quanto a preliminar de retificação do Polo Passivo, determino a retificação 

do Polo Passivo, fazendo constar TIM S/A, nos moldes requeridos na peça 

de resistência, vez que demonstrada a correta qualificação da empresa ré 

através do contrato social trazido aos autos. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

NÃO assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 
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caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora afirma ter solicitado a migração de sua linha telefônica junto a 

parte ré. In casu, a própria parte reclamante afirmou na exordial que 

“deslocou-se até a loja da TIM no shopping 3 américas e solicitou o retorno 

(migração)”, ou seja, o atendimento solicitado pela parte autora se deu de 

forma presencial, ao passo que esta não trouxe aos autos os 

comprovantes da suposta solicitação da portabilidade/migração. Ora, a 

parte autora sequer conseguiu demonstrar a solicitação da migração, seja 

através do protocolo ou senha de atendimento, ou ainda, de qualquer 

outro documento idôneo. Ademais, verifico que a parte ré afirmou inexistir 

qualquer solicitação de migração, tendo em vista que a parte autora 

solicitou a ativação de nova linha na data de 17/07/2019 e não sua 

migração. Outrossim, ressalto para o fato de que, fora possibilitado a parte 

autora, o exercício do contraditório e ampla defesa, onde poderia 

demonstrar a solicitação de tal migração, permanecendo inerte neste 

particular. Logo, deveria esta trazer aos autos a comprovação de tal 

solicitação, passando ao largo de comprovar tal ocorrência. Incumbe a 

parte reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160)”. Outrossim, a própria parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide, nos termos da exordial, demonstrando nitidamente que 

não havia provas a serem produzidas. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes, contudo, não houve a solicitação de migração da linha telefônica, 

não havendo que se falar em conduta ilícita da parte ré. Corroborando: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A autora relatou que era cliente da Claro 

S/A, através de contratação de telefone móvel pré-pago, migrando para 

linha pós-paga, aduzindo ter contratado, também, o serviço Claro TV. 

Afirmou que por problemas financeiros, em julho de 2014, solicitou o 

cancelamento dos dois serviços e que, não obstante, a ré seguiu 

efetuando cobranças. Postulou que a requerida cesse a cobrança de 

ambos os serviços, bem como o cancelamento dos débitos, indenização 

por danos morais e que a ré se abstenha de incluir seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. 2. Ainda que seja caso de inversão do ônus da 

prova, pois nítida a relação de consumo existente entre as partes, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII, do CDC, cabia à autora demonstrar os fatos 

constitutivos de seu direito, a teor do art. 333, I, do CPC. 3. A prova 

produzida pela autora é frágil à conclusão de cancelou a TV por 

assinatura, assim como que vem sendo importunada com cobranças 

indevidas. A prova colhida aponta para o pedido de cancelamento apenas 

do serviço de telefonia móvel em 12.08.2014, com migração da linha 

pós-paga para a linha pré-paga, bem como que a cobrança pelo serviço 

de telefonia diz respeito ao período proporcional de uso, de 23/07/2014 a 

11/08/2014. 4.Ausente conduta ilícita da parte ré, não há falar procedência 

dos pedidos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005530142, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em: 01-10-2015) Inexistindo ato ilícito praticado pela 

Reclamada, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela 

parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a tutela de urgência, a fim de garantir a migração 

da linha telefônica, nos termos da decisão de id 24837785. Determino a 

Secretaria que, providencie a retificação do Polo Passivo, fazendo constar 

TIM S/A, nos moldes do contrato/estatuto social trazido aos autos. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIANA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000026-07.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: RAFAEL VIANA FERREIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, 

inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do 

beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e registrada pelo 

sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002387-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE SIQUEIRA PAIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002387-31.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: GIOVANE SIQUEIRA PAIM Vistos. Indefiro o 

pedido retro quanto a aplicação imediata de multa cominatória e penhora 

on-line no CNPJ da empregadora do executado, por referir-se a pessoa 

jurídica estranha à lide. Intime-se o empregador do executado, no prazo de 

05 (cinco) dias, para que promova o depósito das quantias referentes a 

penhora do salário do executado, sob pena de responsabilização pelo 

crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal. Do mesma 

modo, intime-se o executado, para que comprove nos autos o pagamento 

referente a quantia já deferida por este juízo sobre o seu salário, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Sobrevindo 

novamente à informação de descumprimento da ordem judicial por parte do 

empregador (sem qualquer justificativa ou impossibilidade de cumpri-la), 

desde já, determino a extração de cópia dos autos e seu encaminhamento 

ao Ministério Público para as providências que se mostrarem cabíveis. 

Diligências necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000828-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIZE SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000828-39.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: JAIZE 

SILVA DOS SANTOS VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de 

sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O 

devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a 

lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES DA CONCEICAO PICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000796-34.2018.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: MARIA 

NUNES DA CONCEICAO PICELLI VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-73.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MENDES DE ALMEIDA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001054-73.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANA MENDES DE ALMEIDA 

BRANCO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1. Consoante se verifica pelos 

documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a parte 

autora ainda reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez 

que juntou aos autos comprovante em nome de próprio, porém 

desatualizado, com data de julho de 2015. Considera-se como 

comprovante de residência, em nome da própria parte, desde que 

atualizado, conta de luz, conta de telefone (fixo ou celular), conta de água, 

conta de internet fixa, fatura do cartão de crédito, comprovante de 

financiamento e contrato de locação. Caso, não tenha possibilidade de 

juntar comprovante em nome próprio, será aceito também, os seguintes 

documentos em nome de terceiro, desde que acompanhado das seguintes 

declarações e documentos: – Comprovante da residência dos pais 

(genitores) acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no 

endereço indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde 

que anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, 

desde que anexada a declaração de que vive em união estável com a 

parte autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado, bem como para evitar qualquer tipo de 

fraude à prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz 

Natural, salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria 

parte. Razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante, decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008). 3.Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 
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urgência neste momento processual. 4. Tomem-se as demais providências 

de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-10.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FILEZINHO LANCHES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010587-10.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ENI LIZANE HERMANN - ME 

EXECUTADO: JESSICA KELY ARANDO ALVES Vistos. A fim de viabilizar o 

pedido do ID nº 30875831, intime-se a parte exequente a atualizar o débito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Autorizo, a parte autora conforme consta da 

petição retro, a expedição de certidão para fins de inscrição do nome da 

parte devedora nos cadastros de proteção ao crédito, conforme orienta o 

Enunciado 76 do Fonaje. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000058-75.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DOS SANTOS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000058-75.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ROSIMEIRE DOS SANTOS TEIXEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei 9.099/95, 

deve-se buscar, sempre que possível, a conciliação ou a transação entre 

as partes. Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por 

sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Dê-se baixa em eventuais 

gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). Sentença publicada e registrada pelo sistema PJE 2.0. 

Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001736-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE PAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001736-62.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: PAULO JOSE PAES DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Atente-se para a liberação de 

parte da quantia em favor do Executado. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON DE MIRANDA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001391-96.2019.8.11.0010. INTERESSADO: ADELSON DE MIRANDA LIMA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, 

da lei n. 9099/95. Ação proposta por ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA, 

em face de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que não localizado bens da 

parte executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, 

verifico que consta nos autos a emissão de certidão de dívida, conforme 

se infere do id 27147496. Assim, diante a inexistência de bens passíveis 

de penhora e, considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que 

não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 

e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001924-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA PRESOTTO OAB - RS77477 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001924-55.2019.8.11.0010. AUTOR(A): CENTERMEDI-COMERCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Cuida-se de Ação de 

Cobrança, ajuizada por CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, em face de MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Pretende 

a parte autora que a parte ré seja compelida em realizar o pagamento das 

despesas com o fornecimento de materiais para o Município de Jaciara, 

decorrente do pregão presencial, os quais foram entregues, conforme 

notas fiscais e comprovantes de entrega. Em defesa alega a parte 

reclamada, em síntese, ausência de comprovação da entrega das 

mercadorias, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito do processo. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora faz jus ao recebimento dos valores das Notas Fiscais que 

instruíram a exordial, no valor total de R$ 26.475,24 (vinte e seis mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). 

Angularizada a relação processual, o Município de Jaciara se defendeu 

sustentando que os documentos juntados não comprovam o alegado 

crédito, processo licitatório, bem como o entrega dos materiais. De início, 

ressalto que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicando 

a vedação do enriquecimento sem causa, vem decidindo quanto a 

possibilidade de condenação do Poder Público no pagamento de notas 

fiscais inadimplidas, desde que comprovada a entrega das mercadorias, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRECEDENTE DO STJ – 

COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES – NOTAS FISCAIS – 

COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA E/OU CARIMBO DE 

RECEBIMENTO EM NOTAS FISCAIS – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – 

DÚVIDA RAZOÁVEL QUE AFASTA A CONDENAÇÃO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. “[...] A 

jurisprudência do STJ uniformizou a aplicação do prazo de cinco anos 

previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32 para qualquer direito ou ação 

movidos contra o ente estatal, independentemente da relação jurídica entre 

o particular e a Administração Pública. [...]”. (AgRg no REsp 1343942/AP, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, 

DJe 11/04/2013). Havendo notas fiscais que comprovem a venda dos 

produtos, e prova da entrega destes, deve ser julgada procedente a ação 

de cobrança, em face da obrigação do Poder Público, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Existindo divergência na assinatura e/ou sua 

ausência, não há como impor a condenação ao ente público, diante da 

inexistência de provas cabais acerca do recebimento dos produtos. 

(Apelação / Remessa Necessária 153201/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS – NOTAS FISCAIS – COMPROVANTE DE 

ENTREGA DAS MERCADORIAS – VENDA COMPROVADA – MUNICÍPIO 

NÃO COMPROVA QUE EFEUTOU OS PAGAMENTOS – DIVERGÊNCIA DE 

ASSINATURA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUE AFASTA A CONDENAÇÃO 

REFERENTE A UMA NOTA FISCAL – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Havendo notas fiscais que comprovem a venda dos 

produtos, e prova da entrega destes, deve ser julgada procedente a ação 

de cobrança, em face da obrigação do Poder Público, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Existindo divergência na assinatura, que pode 

ser facilmente vista a olho nu, não há como impor a condenação ao ente 

público, diante da inexistência de provas cabais acerca do recebimento 

dos produtos pela pessoa competente. (ReeNec 29310/2015, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016) 

Analisando detidamente os presentes autos, verifico através dos 

documentos que instruíram a exordial, que foram emitidas pela parte 

autora, as Notas Fiscais dos materiais solicitados pela parte ré, os quais 

foram entregues, bem como se encontram empenhados (id 22964950). 

Outrossim, em que pese a parte reclamada alegue a ausência da efetiva 

entrega dos materiais, bem como informa desconhecer as assinaturas 

apostas nos recibos de entrega das mercadorias, verifica-se tratar de 

Servidores do Município de Jaciara-MT, conforme consulta realizada no 

link https://www.jaciara.mt.gov.br, vejamos: 1. Documento de id 22964952 

- Pág. 2 – recebido por CARMELIA ANDRADE PEREIRA - MAN.ENC.C/ 

HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS (CEF) MUNICIPIO - ASSESSOR II 

- FATURAMENTO E ESTATÍSTICAS; 2. Documento de id 22964952 - Pág. 4 

e 6 / id 22964989 - Pág. 6 / id 22965192 - Pág. 1, 3 e 5 – recebido por 

TATIANA CANOVAS – FARMACÊUTICA DA CENTRAL DE 

ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF); 3. Documento de id 22964953 - 

Pág. 2, 4, e 6 / id 22965195 - Pág. 2 e 4 / 22965192 - Pág. 7 – recebido por 

Marinete Silva Reis – MAN.GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS - 

EFETIVOS (CEF) - TÉCNICO DE ENFERMAGEM; 4. Documento de id 

22965195 - Pág. 10 – recebido por DEVANIR FERREIRA DA SILVA - 

MAN.GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS - EFETIVOS (CEF) - OPERADOR 

VEICULOS E MAQUINAS I; 5. Documento de id 22964989 - Pág. 2 e 4 – 

recebido por ALEXSANDRO DE MOURA MARQUES - MAN.ENC.C/ 

VIGILANCIA EM SAÚDE - EFETIVOS (CEF)UNIAO - AGENTE DE COMBATE 

A ENDEMIAS Logo, verifica-se que todos os matérias foram entregues aos 

servidores da parte ré, não podendo prosperar a alegação de 

desconhecimento ou impossibilidade de identificação do servidor. 

Ademais, cabia a parte demandada comprovar que as assinaturas não 

eram de seus servidores. Nesse sentido: AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA 

– ASSINATURA IMPUGNADA PELO RÉU – PERÍCIA NÃO REALIZADA, 

AINDA QUE POSSIBILITADA PELO JUÍZO – PROVAS CONTUNDENTES 

ACERCA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. “Era ônus do embargante a 

prova de que as assinaturas não pertenciam a preposto seu, do qual não 

se desincumbiu.” (TJ-RS - AC: 70064929524 RS, Relator: Nelson José 

Gonzaga, Data de Julgamento: 16/06/2016, Décima Oitava Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2016) Considerando que 

a autora apresentou as duplicatas que demonstram a relação jurídica 

havida entre as partes, acompanhadas das notas fiscais e respectivos 

comprovantes de entrega das mercadorias , deveria a parte ré ter 

apresentado provas capazes de convencer acerca da existência de fatos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral, o que não 

ocorreu. (TJ-DF 20160110861155 DF 0024537-32.2016.8.07.0001, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data 

de Publicação: Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: 468/515) “Ausente a 

prova do pagamento, cumpre validar a ação monitória levada a efeito.” 

(TJ-MG - AC: 10439160083796001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019) 

(N.U 0007823-82.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 

13/03/2020) Ainda, tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos, uma vez que inadimplidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, porque 

as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, 

inciso II, do CPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que os valores 

suscitados decorrem de descumprimento e consequentes prejuízos 

suportados pela parte promovente, razão pela qual a condenação da parte 

promovida é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTES com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 26.475,24 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 

vinte e quatro centavos), acrescido de juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, a partir da citação e, correção monetária pelo IPCA-E desde 

o vencimento de cada obrigação. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 
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da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO CAMPOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002349-82.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MAGNO CAMPOS VIEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por MAGNO CAMPOS VIEIRA, em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. Relata a parte autora que solicitou a 

migração da operadora OI para a operadora parte ré, porém, assevera 

que tal procedimento não fora realizado, requerendo assim indenização de 

danos morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando no mérito que não houve a solicitação de migração, afirmando 

no mérito a inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Quanto a preliminar de retificação do Polo Passivo, determino a retificação 

do Polo Passivo, fazendo constar TIM S/A, nos moldes requeridos na peça 

de resistência, vez que demonstrada a correta qualificação da empresa ré 

através do contrato social trazido aos autos. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

NÃO assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora afirma ter solicitado a migração de sua linha telefônica junto a 

parte ré. In casu, a própria parte reclamante afirmou na exordial que 

“deslocou-se até a loja da TIM no shopping 3 américas e solicitou o retorno 

(migração)”, ou seja, o atendimento solicitado pela parte autora se deu de 

forma presencial, ao passo que esta não trouxe aos autos os 

comprovantes da suposta solicitação da portabilidade/migração. Ora, a 

parte autora sequer conseguiu demonstrar a solicitação da migração, seja 

através do protocolo ou senha de atendimento, ou ainda, de qualquer 

outro documento idôneo. Ademais, verifico que a parte ré afirmou inexistir 

qualquer solicitação de migração, tendo em vista que a parte autora 

solicitou a ativação de nova linha na data de 17/07/2019 e não sua 

migração. Outrossim, ressalto para o fato de que, fora possibilitado a parte 

autora, o exercício do contraditório e ampla defesa, onde poderia 

demonstrar a solicitação de tal migração, permanecendo inerte neste 

particular. Logo, deveria esta trazer aos autos a comprovação de tal 

solicitação, passando ao largo de comprovar tal ocorrência. Incumbe a 

parte reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160)”. Outrossim, a própria parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide, nos termos da exordial, demonstrando nitidamente que 

não havia provas a serem produzidas. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes, contudo, não houve a solicitação de migração da linha telefônica, 

não havendo que se falar em conduta ilícita da parte ré. Corroborando: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A autora relatou que era cliente da Claro 

S/A, através de contratação de telefone móvel pré-pago, migrando para 

linha pós-paga, aduzindo ter contratado, também, o serviço Claro TV. 

Afirmou que por problemas financeiros, em julho de 2014, solicitou o 

cancelamento dos dois serviços e que, não obstante, a ré seguiu 

efetuando cobranças. Postulou que a requerida cesse a cobrança de 

ambos os serviços, bem como o cancelamento dos débitos, indenização 

por danos morais e que a ré se abstenha de incluir seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. 2. Ainda que seja caso de inversão do ônus da 

prova, pois nítida a relação de consumo existente entre as partes, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII, do CDC, cabia à autora demonstrar os fatos 

constitutivos de seu direito, a teor do art. 333, I, do CPC. 3. A prova 

produzida pela autora é frágil à conclusão de cancelou a TV por 

assinatura, assim como que vem sendo importunada com cobranças 

indevidas. A prova colhida aponta para o pedido de cancelamento apenas 

do serviço de telefonia móvel em 12.08.2014, com migração da linha 

pós-paga para a linha pré-paga, bem como que a cobrança pelo serviço 

de telefonia diz respeito ao período proporcional de uso, de 23/07/2014 a 

11/08/2014. 4.Ausente conduta ilícita da parte ré, não há falar procedência 

dos pedidos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005530142, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em: 01-10-2015) Inexistindo ato ilícito praticado pela 

Reclamada, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela 

parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a tutela de urgência, a fim de garantir a migração 

da linha telefônica, nos termos da decisão de id 24837785. Determino a 

Secretaria que, providencie a retificação do Polo Passivo, fazendo constar 
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TIM S/A, nos moldes do contrato/estatuto social trazido aos autos. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BELEM RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002699-70.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SILVIO BELEM RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Cuida-se de ação de promoção retroativa ajuizada por 

SILVIO BELEM RAMOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Pretende 

a parte autora que a parte ré seja compelida em realizar a promoção 

retroativa e diferenças de verbas salariais, bem como ao computo do 

período para a promoção ao próximo nível hierárquico da carreira da parte 

promovente. Em defesa alega a parte reclamada, em síntese, prejudicial de 

prescrição, pugnando pela improcedência da demanda, haja vista a 

incidência do princípio do “Tempus Regit Actum”, afirmando que o ato de 

promoção da parte demandante, no momento em que se deu, reveste de 

legalidade. Afirma ainda que não houve omissão legislativa, tendo em vista 

que a promoção não ocorreu anteriormente pelo não preenchimento de 

outros requisitos exigíveis a época. Ao final, aduz que a Lei nº 

10.076/2014 não alcança fatos pretéritos. Inexistindo preliminares, passo 

a análise do mérito do processo. É o breve relato. DA PRESCRIÇÃO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. O art. 

1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram. (grifo nosso) Por tratar-se de norma especial o 

referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

MUNICÍPIO DE PELOTAS. SANEP – SERVIÇO AUTONÔMO DE 

SANEAMENTO DE PELOTAS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL DO 

HIDRÔMETRO. PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. DECRETO- LEI 4.597/42. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível, Nº 71007894884, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 

12-03-2020) RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 

DE CAXIAS DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA 

SALARIAL. REENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 

409/2012. PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RE 561836. 1. Divergem 

os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a diferença 

obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade Real de 

Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, quando do julgamento do RE nº 561836, com Repercussão Geral, 

assentou que o servidor público tem direito a revisar sua remuneração ou 

incorporar eventual índice de defasagem salarial referente à conversão da 

moeda em URV até uma possível reestruturação remuneratória realizada 

pelo ente público. 3. No caso, a demanda foi ajuizada após decorrido mais 

de 05 (cinco) anos da referida reestruturação remuneratória ocasionada 

pela Lei local nº 409/2012 e, portanto, é de ser reconhecida a prescrição 

de fundo de direito, nos moldes do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula nº 

85 do STJ. 4. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição 

mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última 

figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71009205592, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 

12-03-2020) Logo, verifica-se que pretensão autoral possui cunho 

pecuniário, portanto, estando sujeita à prescrição no prazo insculpido pelo 

art. 1º do Decreto nº 20910/1932. A parte autora ajuizou a presente ação 

em 24/10/2019, de modo que qualquer pretensão que recaia em período 

anterior a 24/10/2014 está irremediavelmente prescrita. A prescrição é o 

mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito 

subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma 

prestação. O prazo prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar 

a prescrição de ofício, o que deve ser requerido imediatamente, nos 

termos do art. 487, II, do CPC. Ainda, o art. 332, §1º do CPC, diz que: “O 

juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”, bem como, o 

art. 487, parágrafo único, do CPC dispõe: “Ressalvada a hipótese do § 1o 

do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que 

antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”, de modo que 

se torna despicienda a manifestação das partes. Ora, a Lei 10.076/2014, 

que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais 

e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante 

promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, fora publicada na data 

31/03/2014. Ainda, referido diploma normativo prevê expressamente em 

seu art. 4º, que as promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 

de abril e 05 de setembro de cada ano. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a própria parte autora dá conta de que sua promoção de 

soldado para cabo ocorreu no dia 21/04/2014 (id 25392692 - Pág. 7). 

Desta forma, verifica-se que eventual direito a promoção da parte autora 

ao posto de cabo, surgiu a partir da Lei nº 10.076 de 31/03/2014, pois o 

direito que esta postula nasceu no mesmo momento de surgimento da 

referida Lei. Ademais, caso constatada qualquer violação de seu direito, 

no momento de sua promoção, frisa-se ocorrida em 21/04/2014, possuía a 

parte autora o prazo de 05 (cinco) anos para a propositura de eventual 

ação, a fim de discutir os efeitos dali decorrentes. Assim, como a 

pretensão somente foi ajuizada em 24/10/2019 percebe-se que a 

pretensão inicial, nos termos delineados acima, encontra-se 

irremediavelmente prescrita quando do manejo da demanda. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto 

o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001315-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LOPES SIMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001315-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS LOPES SIMAO 
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REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por CARLOS LOPES 

SIMAO, em desfavor de MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Relata a parte 

autora, em síntese, que possui um terreno na Rua Irajá, n. 838, Bairro Vila 

Santo Antônio, ao lado do Parque Dona Lucinha, na cidade de Jaciara, 

alegando que no dia 11//07/2017 encontrou o maquinário da Prefeitura 

dentro do seu terreno, sem sua autorização, ocasião em que foram 

destruídas grande parte do “tapume” do terreno (muro) e arrancado 

árvores, requerendo ao final indenização de danos materiais e morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ilegitimidade ativa, afirmando no mérito que inexiste conduta ilícita do 

Estado ou comprovação de danos. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, sob o 

fundamento de que a matrícula do imóvel juntada (id 13713291) está em 

nome de JOANA DA COSTA FERREIRA, tendo em vista que a parte autora 

afirma ser a proprietária do imóvel, o qual se encontra declarado junto à 

Receita Federal do Brasil, conforme documento de id 13713291 - Pág. 24. 

Logo, sendo a parte reclamante a legitima proprietária/possuidora do 

imóvel, detém total interesse em obter reparação de eventuais danos 

causados em seu terreno, legitimando-se assim para a causa. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se o Município 

de Jaciara possui responsabilidade quanto a retirada dos tapumes e 

árvores no terreno de propriedade da parte demandante. De início, 

ressalta-se que inexiste nos autos qualquer comprovação das supostas 

irregularidades praticadas pela parte ré. Ora, realizada audiência de 

instrução (id 27595407), verifico que a parte reclamante, na assentada, se 

limitou em reproduzir os fatos ventilados na exordial, ao passo que a partir 

dos 08:20”, de seu depoimento pessoal, informou que a árvore fora 

retirada “da calçada pertencente ao terreno” e que “essa árvore maior é 

da calçada do terreno”. Ainda, a testemunha de nome Enio Alvares Ataide, 

arrolada pela parte reclamante, afirmou trabalhar no Departamento de 

Água e Esgoto – DAE, informando que “não sei”, “que eu não estava lá” e 

“eu não posso falar que eles danificaram alguma coisa, porque eu não 

estava presente”, bem como apenas tomou conhecimento dos fatos 

relatados no processo, quando a parte reclamante “procurou a gente” e 

que antes disso “não tinha conhecimento”. No mesmo sentido, a outra 

testemunha, de nome Erisvaldo Barbosa da Silva, também arrolada pela 

parte demandante, afirmou ser operador de máquina retroescavadeira do 

Município de Jaciara e que realizou serviços na região do terreno da parte 

autora, a fim de retirar um vazamento, oportunidade em que informou “eu 

passei com uma máquina, do lado de cá tinha uma cerca caída... tinha uma 

árvore pequena, nós arrancamos ela para fazer o serviço...foi 

arrancado”, bem como de que para a retirada da árvore foram retirados 

“dois fios de arrames”, que “não arrancou poste de concreto” e que não 

viu muro caído, mas apenas “uma cerca caída pro lado de cá, por onde 

nós entramos”. Quanto a testemunha Jair Silva Pessoa, trazida pela parte 

reclamante, este afirmou ser diretor do Departamento de Água e Esgoto – 

DAE, trabalhando para o Município de Jaciara, porém, que os fatos 

narrados não são de sua época e que não tem conhecimento do ocorrido 

no terreno da parte autora. Entretanto, nos termos do art. 373, I do Código 

de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos 

de seu direito, dentre eles as próprias ofensas sofridas pela mesma. 

Senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; Desta feita, competia a parte autora 

demonstrar os atos ilícitos narrados na petição inicial. Analisando 

detidamente as ocorrências da audiência de instrução e julgamento, 

verifica-se que a parte autora não conseguiu comprovar as supostas 

condutas praticadas pela parte ré, imputadas na exordial. Ora, o conjunto 

probatório constante nos autos, não evidenciam a prática de qualquer ato 

ilícito pela parte ré, bem como não demonstra que esta tenha atuado em 

excesso ou realizado qualquer ato de destruição no terreno da parte 

autora, tendo em vista que os serviços realizados no entorno foram tão 

somente para retirada de um vazamento, oportunidade em que fora 

retirada 01 (uma) árvore, a qual se encontrava na calçada, com o 

deslocamento dos 02 (dois) fios de arame. Logo, verifica-se que as 

supostas condutas praticadas pela parte demandada, não foram capazes 

de produzir qualquer dano frente a parte demandante, tendo em vista que 

a retirada da árvore, a qual frisa-se se encontrava na calçada, se deu em 

virtude da necessidade de proceder o reparo na linha de água e esgoto da 

região, não havendo notícia de qualquer dano experimento pela parte 

reclamante. Ademais, o dever de reparar o prejuízo gerado pelo ato ilícito 

assenta-se na conjugação necessária de três elementos fundamentais: a 

culpa lato sensu, o dano e o nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento censurável do agente. Inexistindo qualquer um dos 

pressupostos, hipótese dos autos, não há que se falar em dever de 

indenizar. Casos como o presente, em que não demonstrado qualquer 

conduta abusiva, descaracterizado está a ocorrência de ilícito. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. SECAGEM DE FUMO. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO 

TÉCNICO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO EVIDENCIADOS. 

DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. À parte autora incumbe a prova dos 

fatos constitutivos do seu Direito, à luz do que dispõe o art. 373, I do CPC. 

Caso em que não restou evidenciado o prejuízo indicado pelo autor com a 

perda da qualidade de fumo em processo de cura a partir da falta de 

energia elétrica. Concessionária ré que trouxe aos autos laudo técnico 

que conclui para a inexistência de prejuízo. Ausência de contraposição 

aos termos da análise. “O laudo de vistoria técnica coligido pela 

concessionária, confeccionado por profissional habilitado, concluiu que o 

fumicultor não obteve perda qualitativa em seu tabaco por causa da 

interrupção de energia elétrica no momento da cura e, assim, não obteve 

prejuízos financeiros.” - Apelação Cível, Nº 70083692012 TJ/RS. Dever de 

indenizar inexistente. Sentença de improcedência mantida. NEGADO 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, 

Nº 70084059815, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 07-04-2020) No caso em 

apreço, o que se verificou foi a inocorrência de qualquer conduta da parte 

ré, apta a caracterizar abalo a parte autora e seu patrimônio, é que, não 

verifica-se nos autos, qualquer tipo de ofensa praticada pela parte 

demandada. Ademais, a responsabilidade civil emerge a partir do ato ilícito, 

nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, vejamos: Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Já o art. 186 do Código 

Civil assim dispõe que: Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Nesse sentido, o que 

enseja o dever de indenizar, portanto, é a violação de direito e a 

ocorrência de dano, hipótese não verificada nos autos. Destarte, sem 

qualquer lastro probatório, a parte reclamante não se desincumbe de seu 

ônus probatório, não passando a narrativa dos seus fatos de meras 

alegações. Assim, ausente prova capaz de confortar a tese inicial, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 

27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Comarca de Juara
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 69984 Nr: 1268-33.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izina Lopes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, noto que o pedido de ref.94 se mostra 

inadequado, tendo em vista que sequer foi iniciada a fase de cumprimento 

de sentença no presente feito, ante a inexistência de requerimento nos 

termos do artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

Destaco que o feito foi sentenciado na ref.71 e logo na ref.94 a parte 

autora juntou manifestação com o seguinte requerimento: “[...]sequestro 

do numerário suficiente para cumprir a r.decisão[...]”.

Portanto, resta nítido que, neste momento processual, não há que se falar 

em sequestro de valores, desta forma, INDEFIRO o pedido, face à 

ausência de pretensão legal que o ampare.

 INTIME-SE a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos termos do artigo 534 e seguintes do CPC, se assim entender, sob 

pena de ARQUIVAMENTO.

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica.

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 13 de abril de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 94871 Nr: 4102-38.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Vinicius Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANNE CILIATO COUTINHO 

- OAB:20320/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, condeno ainda a parte autora, ao pagamento das custas 

processuais remanescentes, bem como honorários advocatícios 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

fixado de ofício, com fulcro nos artigos 85, §2º, incisos I a IV c/c 87, §1º, 

ambos do CPC.

 Contudo, como à autora foram deferidos benefícios da Justiça Gratuita, a 

cobrança fica suspensa, nos termos da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à CAA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79186 Nr: 1638-75.2016.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Luiza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Gois Conradi - 

OAB:22077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 INTIMAÇÃO do advogado(a) da parte requerente para recolher as 

diligências do Sr. Oficial de Justiça, junto ao site do TJMT, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75328 Nr: 3822-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demerval Rodrigues Santana, Maria do Carmo Alves 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, 

Simone Ponzio dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Abreu Ferreira - 

OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.000,00(mil reais)), a que foi condenada nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 500,00(quinhentos reais, 

para recolhimento da guia de custas e R$ 500,00(quinhentos reais, para 

fins da guia de taxa. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o 

número único do processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. 

Informo ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 3642-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moraes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Vistos etc.

Ciente da interposição de recurso de agravo de instrumento. Aguarde-se 

comunicação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto ao 

efeito recursal concedido.

 Com a juntada, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 3642-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moraes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Vistos etc.

Considerando a decisão do TJMT no agravo de instrumento de nº 

1003531-70.2018.8.11.0000, por hora, permanece intacta a decisão do 

mandado de segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000, a qual teve 

apenas o julgamento da decisão liminar, para que dispense o pagamento 

antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Sendo assim, conforme o exposto, cite-se a parte executada por oficial de 
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justiça, no endereço constante na certidão da dívida ativa.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 3642-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moraes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Autos nº 3642-85.2016.811.0018 - Cód. 83184

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Sebastião Moraes Cardoso

Vistos etc.

 Trata-se de extinção de execução formulado pela parte exequente, tendo 

em vista o pagamento da dívida.

Considerando a informação de que o executado efetuou o pagamento do 

valor que é devido, conforme petição juntada nos autos à ref. 58, julgo 

extinta a presente execução na forma do artigo 924, II, do NCPC.

Considerando que o pagamento do débito apenas se deu após a 

efetivação da citação, condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C. Cumpra-se.

 Juara/MT, 22 de fevereiro de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 68404 Nr: 521-83.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA GRACIELA MANTOVANI 

NALDI - OAB:8789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

que ROMÁRIO DOS SANTOS GONÇALVES, não é genitor de AUGUSTO 

EMANUEL VIDAL KUTNER e, por via de consequência, anular o registro de 

anotação de paternidade no registro de nascimento do requerido e 

declarar a inexigibilidade de eventuais prestações alimentícias devidas 

pelo autor em favor do requerido, salvo as já realizadas.Em consequência 

JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente 

determinando o cancelamento do autor, como pai, bem como dos 

respectivos avós paternos, junto aos registros civis de nascimento do 

requerido.Sem custas, eis que as partes são beneficiárias da Justiça 

Gratuita.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Intimem-se 

pessoalmente todas as partes.Com o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, e, cumpridas todas as determinações constantes da 

presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, à 

CAA.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica.JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 3642-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moraes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,63(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,13(cento e 

quarenta e nove reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o número único do 

processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, 

que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85859 Nr: 5187-93.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jumasa Agricola e Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, NEGO 

PROVIMENTO a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 

1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como esta 

lançada.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72159 Nr: 2317-12.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, KFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o provimento do recurso de agravo de instrumento 

interposto pela parte autora, bem como a cota ministerial retro, DETERMINO 

a intimação da autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

em termos de prosseguimento do feito.

Após, com a manifestação ou decurso do prazo, certifique-se e DÊ-SE 

vistas ao Ministério Público para que se manifeste.

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica.

Cumpra-se.

Juara/MT, 13 de abril de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 393 de 730



2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-92.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 I N T I M A Ç Ã O Intimar Patrono da 

parte autora para que apresente impugnação à contestação juntada, no 

prazo legal. Juara MT, 15 de abril de 2020 Sueli Aparecida Mileski - 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69116 Nr: 845-73.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

 Indefiro o pedido de f.167, eis que pela terceira vez nestes autos a 

Justiça diligenciou na busca do endereço do requerido.

Intime-se a parte autora para que dê continuidade ao feito, considerando a 

anotação aqui feita, sob pena de extinção do feito.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71931 Nr: 2191-59.2015.811.0018

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Rampim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rampim Junior, Leonardo Fernandes 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.Revogo a liminar 

concedida, determino que o Cartório de Protesto de Juara seja oficiado 

acerca da presente decisão, para tornar sem efeito a sustação do 

protesto realizado.Condeno a parte autora ao pagamento de honorários no 

patamar de 10% sob o valor atualizado da causa.Após transito em julgado, 

AO ARQUIVO.P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85281 Nr: 4801-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos e DECRETO 

A INTERDIÇÃO DE MARIA DO CARMODE LIMA SILVA, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do CC e de acordo com o art. 1.775, § 1º, do CC 

nomeio-lhe Curadora, a sua genitora, MARIA MARLUCE DE LIMA 

SILVA.DETERMINO que a curadora se abstenha de praticar atos de 

disposição patrimonial, aplicando-se as disposições dos arts. 1748 e 1749 

do CC. Eventual necessidade de disposição patrimonial deverá ser 

precedido de avaliação e autorização judicial, nos termos do art. 1750 do 

CC. Inscreva-se no Registro de Pessoas Naturais e publique-se na 

impressa local e no Órgão Oficial por três vezes, com intervalos de 10 

(dez) dias, constando do Edital os nomes do Interditado e da Curadora, a 

causa da interdição e os limites da Curatela, a teor do disposto nos arts. 

755, § 3º e seguintes do NCPC c/c art. 9º, III do CC. Oficie-se ao Cartório 

Eleitoral dando ciência da presente para exclusão da Interditando do 

quadro de eleitores. Inscreva-se no Registro Civil de pessoas naturais a 

teor do previsto no artigo 755 do NCPC c/c artigo 9º, III, do Código Civil de 

2002.Determino a expedição de certidão de honorários, no valor de (04) 

URH em favor da advogada nomeada, Dra. Joselaine da Silva Anjos, 

OAB/MT n. 23765/O, valor este que deverá ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27239 Nr: 5213-09.2007.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Bevenute Gardas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gardas Sobrinho, Geralda Bevenute 

Gardas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109

 (...) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS homologo, por sentença, a partilha 

apresentada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, autorizando a 

concretização da alienação do único bem inventariado com a consequente 

partilha do resultado da venda, ressalvados eventuais direitos de 

terceiros, erros e omissões.As certidões negativas eventualmente 

faltantes serão apresentadas por ocasião do registro.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se imediatamente.Caso haja requerimento, expeça-se 

formal de partilha para registro da transmissão de eventuais imóveis e 

alvará para a transmissão de eventuais bens móveis (veículos).Sem 

prejuízo, intime-se o Fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme a 

legislação tributária, nos termos do artigo 662, § 2º, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61893 Nr: 4585-10.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMdS, MRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20634/O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do 

CPC, para:1)DECLARAR Bruna Michaely dos Santos como filha do 

requerido Elinei Gonçalves dos Santos fazendo jus ao seu nome e demais 

d i re i tos  decorrentes (averbação do nome dos  avó s 

paternos).2)CONDENAR o requerido ao pagamento em alimentos no valor 

de 30% do salário mínimo vigente, pagos todo dia 05 de cada mês, bem 

como 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação.3) 

CONDENAR o requerido em custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser 

beneficiário da AJG.EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais para devidas averbações, com a observação de que se trata de 
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feito em regime de Gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70868 Nr: 1715-21.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. II e III do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento eventuais custas processuais.

 Com o trânsito em julgado, sejam dadas as baixas necessárias em 

eventuais gravames/penhoras, por conta da exequente.

 Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72001 Nr: 2225-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 DESPACHO

Considerando que até o presente momento a advogada nomeada não 

manifestou nos autos, nomeio a Dra. Amanda Albertini Colet, OAB/MT 

20.262, como curadora especial da parte requerida, nos termos do art. 

257, IV do CPC, arbitrando desde já 01 (um) URH, devendo ser intimada 

para apresentar contestação.

Após a manifestação das partes, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72042 Nr: 2266-98.2015.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA ESTEFANI DE 

ALMEIDA - OAB:22868/O

 D E S P A C H O

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para lançar seu parecer.

Após, volte-me concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76955 Nr: 693-88.2016.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS, RGS, ODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 D E C I S Ã O

Defiro o pleito de fls. 70/72.

Compulsando os autos, vislumbro ser necessária a tentativa de NOVA 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a reformalização do acordo que melhor atenda seus interesses, 

bem como, dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, 

da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação.

1- Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer junto a CEJUSC desta 

Comarca ou manifestar desinteresse na autocomposição. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver.

 Considerando que o requerido VALDINEI DIAS SANTANA foi citado, 

deixando transcorrer o prazo para resposta “in albis”, CONSIDERO-O 

REVEL, nos termos do art. 344 do NCPC.

Ademais, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO a Dra. Marcia 

de Campos Luna, OAB/MT 12.418, como curadora especial do requerido 

VALDINEI, arbitrando desde já 01 (um) URH.

Intime-se o advogado da presente nomeação e para as providências 

necessárias.

Intime-se ainda, a requerida ROSALINA GALDINO SANTANA, para anexar 

aos autos, cópia da certidão de óbito do requerido ONOFRE DIAS 

SANTANA.

 Após, caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 805-57.2016.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 D E S P A C H O

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para lançar seu parecer.

Após, volte-me concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001288-65.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 395 de 730



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31279186. JUARA, 15 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001294-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31280456. JUARA, 15 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001298-12.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31280490. JUARA, 15 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001285-13.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31281079. JUARA, 15 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001299-94.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31281776. JUARA, 15 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000192-57.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. F. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

REGINA PEREIRA FRANCA OAB - 848.813.992-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. B. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

22/06/2020, ÀS 13:00hrs, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-25.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO GONCALVES DOS ANJOS OAB - RO10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. B. (ESPÓLIO)

R. F. B. T. (REU)

R. S. B. (INVENTARIANTE)

R. S. B. (REU)

R. B. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

23/06/2020, ÀS 13:30hrs, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-44.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ALVES DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

24/06/2020, ÀS 14:00hrs, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001688-58.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. O. A. (REQUERENTE)

I. D. O. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA MELO OAB - MT27097/O (ADVOGADO(A))
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DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

15/06/2020, ÀS 13:00HRS, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000327-69.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE LIMA (TESTEMUNHA)

JOSE MIZAEL DA SILVA (TESTEMUNHA)

PEDRO NUNES DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOAO MARCOS BERTOCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI PADILHA (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO AGUIAR (REQUERIDO)

MAPOL MADEIREIRA POLO LTDA (REQUERIDO)

ILMA DAHMER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DUARTE FERREIRA OAB - RO3915 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000327-69.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: JOAO MARCOS BERTOCO TESTEMUNHA: JOSE FERREIRA 

DE LIMA, JOSE MIZAEL DA SILVA, PEDRO NUNES DA SILVA REQUERIDO: 

MAPOL MADEIREIRA POLO LTDA, ILMA DAHMER, LEONI PADILHA, EDSON 

APARECIDO AGUIAR VISTOS. Ante ao teor da Portaria-Conjunta nº 

281/2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

que prorrogou para até o dia 30/04/2020 o prazo de fechamento dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, redesigno 

a audiência para o dia 1º de junho de 2020, às 13h:30min. Retire da pauta 

a audiência designada para o dia 29/04/2020. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-27.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS FERREIRA OAB - 044.798.111-09 

(REPRESENTANTE)

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. G. (REU)

C. D. O. C. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

18/08/2020, ÀS 10:00hrs, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000667-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ 

DE LEVANTAMENTO, RESSALTANDO SER DESNECESSÁRIO O 

COMPARECIMENTO PESSOAL EM SECRETARIA PARA SUA RETIRADA, 

UMA VEZ QUE ASSINADA DIGITALMENTE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002123-32.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BUSNELO CIGERZA (REQUERIDO)

 

intimação da parte autora para, no prazo legal, providenciar o pagamento 

da diligência para cumprimento do Mandado de CITAÇÃO, no bairro Módulo 

06, em Juína/MT, recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000453-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DAL CORTIVO COSTA DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GODADDY SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA HELENA MARTA MARTINS OAB - SP164253 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000453-27.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): FRANCIELI DAL CORTIVO COSTA DA PAIXAO REU: 

GODADDY SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. VISTOS. Conforme se 

dessume dos autos as partes foram cientificadas sobre retorno do feito 

da instância recursal e intimadas para se manifestarem sobre eventual 

cumprimento de sentença, todavia, quedaram-se inertes. Nesses moldes, 

considerando que a exigibilidade das custas processuais devidas pela 

autora foi suspensa em razão do disposto no artigo 98, §3º do CPC, 

determino o arquivamento definitivo do presente feito, com as baixas e 

registros cabíveis. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001705-94.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEVAL SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001705-94.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA 

GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT REQUERIDO: IDEVAL 

SILVA COSTA VISTOS. Sobre a proposta de honorários apresentada pelo 

Sr. Perito, manifestem-se as partes no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, 

deverá o exequente complementar a missiva juntando aos autos cópia do 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao seu procurador ou, 

ainda, informe a ausência de advogado constituído. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000044-46.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PODEROZO FOCHI (TESTEMUNHA)

JULIANA BERTOLINI (TESTEMUNHA)

VIVAZ BUTIQUE LTDA - ME (REQUERENTE)

SALETE ROCHA ALVES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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R.Z.M. CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA OAB - PR34718-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TATIELI SALETE SCHERER TORMA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSANA MOREIRA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO)

DEOLINDA CAMILLO SCRAMUCIN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000044-46.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: VIVAZ BUTIQUE LTDA - ME TESTEMUNHA: SALETE ROCHA 

ALVES, JULIANA BERTOLINI, FABIANA PODEROZO FOCHI REQUERIDO: 

R.Z.M. CONFECCOES LTDA VISTOS. Conclusão equivocada. Cumpra-se a 

determinação de Id. 29427601, remetendo-se os autos ao juízo deprecante 

com a maior brevidade possível. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000699-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000699-23.2017.8.11.0025 

EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO EMBARGADO: 

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. VISTOS. Conforme 

se dessume dos autos as partes foram cientificadas sobre retorno do 

feito da instância recursal e intimadas para se manifestarem sobre 

eventual cumprimento de sentença, todavia, quedaram-se inertes. Nesses 

moldes, considerando que a parte embargante foi condenada ao 

pagamento das custas processuais, determino a remessa dos autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento para cobrança de tais despesas 

e posterior o arquivamento definitivo do feito, com as baixas e registros 

cabíveis. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002615-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO EGIDO NUNES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1002615-24.2019.8.11.0025 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: ADALBERTO EGIDO NUNES - ME VISTOS. Acolho a emenda 

formulada no Id. 31043432/31043433, a qual passa a integrar o pedido 

inicial. Cite-se o executado, conforme determinado na decisão de Id. 

27513218. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000311-18.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. RIEDI & CIA. LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO ZIMMERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000311-18.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: I. RIEDI & CIA. LTDA. REQUERIDO: ANILDO ZIMMERMANN 

VISTOS. Defiro o pedido de dilação de prazo requerido, concedendo ao 

executado o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas. Após, cumpra-se a decisão de Id. 29930180. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001254-69.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIR PAULINO (REQUERIDO)

JOAO MARCOS BERNARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001254-69.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO REQUERIDO: JOSE 

ALCIR PAULINO, JOAO MARCOS BERNARDI VISTOS. Ante ao teor da 

Portaria-Conjunta nº 281/2020, editada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, que determinou o fechamento dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, redesigno a 

audiência para o dia 1º de junho de 2020, às 13h:45min. Cumpra-se, com 

urgência, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001784-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. O. (REQUERENTE)

A. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. D. O. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROCEDA A ASSINATURA 

DO TERMO DE GUARDA EXPEDIDO NOS AUTOS, PROCEDENDO A SUA 

JUNTADA NOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001262-46.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. P. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROCEDA A ASSINATURA 

DO TERMO DE GUARDA EXPEDIDO, PROCEDENDO A SUA JUNTADA NOS 

AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001502-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001935-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. Q. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001935-73.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: NAKIA 

ZUMAS EXECUTADO: JOSIANY COSTA DE QUEIROZ Vistos, etc. A parte 

exequente manifestou-se pela desistência da ação. Com efeito, não há 

óbice ao acolhimento do pedido, visto que a parte executada sequer foi 

citada. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Custas judiciais 

remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte exequente (art. 90, 

caput, NCPC). Publique-se no DJe e uma vez preclusa a via recursal, 

certifique-se e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001116-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001116-05.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de alimentos com pedido de tutela de urgência ajuizada por Luiz 

Miguel Ochiuto Silva, representado por sua genitora Miriely Ochiuto em 

desfavor de Carlos Renan Silva Costa, já qualificadas nos autos. Após a 

citação, aportou ao feito termo de acordo extrajudicial firmado entre as 

partes. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação 

do acordo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram, conforme termo 

de acordo em Id 23876952. No caso em epígrafe, verifico que as partes 

são plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. Ademais, observando o trabalho 

desempenhado pelo defensor dativo Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros, 

inscrito na OAB/MT 19.095, fixo em seu favor, honorários dativos no 

montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da OAB. Expeça-se a certidão 

de honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a), nos termos do 

Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a certidão na Secretaria 

Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Custas remanescentes, se houver, 

nos termos do acordo. Em caso de omissão, custas nos termos do art. 90, 

§3º, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001673-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. V. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001673-89.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo extrajudicial proposto por 

Alessandra Loch e Ederson Aparecido Vieira Lopes, já qualificadas nos 

autos, objetivando majorar a pensão alimentícia paga pelo segundo 

requerente à Sophia Loch Vieira Lopes e Artur Loch, para o valor 

correspondente à 60% do salário mínimo, mais 50% das despesas 

extraordinárias. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação do acordo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram, 

conforme termo de acordo em Id 24363096. No caso em epígrafe, verifico 

que as partes são plenamente capazes e, por si ou por procuradores, 

detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima 

descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de 

que se deseja compor independentemente de interferência estatal. Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito. Custas pelos requerentes (art. 90, § 

2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000317-25.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (REQUERENTE)

L. G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000317-25.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação para homologação de divórcio consensual c/c partilha de bens, 

guarda e regulamentação de visitas proposta por Marcos Adriano Cardoso 

e Lucineia Gonçalves da Silva Cardoso, já qualificados nos autos. Narra a 

exordial que as partes contraíram matrimônio em 28 de novembro de 2003, 

sob o regime de comunhão parcial de bens e encontram-se separados de 

fato desde 01.07.2016. Durante a união adveio o nascimento de dois 

filhos, Marcos Vinícius Silva Cardoso (16 anos) e João Victor da Silva 

Cardoso (15 anos). Alegam que não adquiriram bens imóveis e quanto aos 

utensílios domésticos já houve a divisão. Não há pedido de assistência 

financeira mútua entre os requerentes. Acostados a inicial vieram os 

documentos digitalizados. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de 

julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição 

da República, tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal 

da separação de fato do casal, para a decretação do divórcio. Os 

requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento junto com 

a exordial (Id 29997164). Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das 

partes. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes e DECRETO o divórcio de Marcos Adriano Cardoso e Lucineia 

Gonçalves da Silva Cardoso e, em consequência, julgo extinto o processo, 

com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

Lucineia Gonçalves da Silva. Ademais, observando o trabalho 
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desempenhado pelo defensor dativo Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros, 

inscrito na OAB/MT 19.095, fixo em seu favor, honorários dativos no 

montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da OAB. Expeça-se a certidão 

de honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a), nos termos do 

Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a certidão na Secretaria 

Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Custas pelos requerentes (art. 90, § 

2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

o mandado e ofício que se fizer necessário para a averbação junto ao 

ofício competente, certifique-se e arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001524-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001524-93.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de homologação de divórcio proposto por Elice Bella Rosa do 

Nascimento e Leonardo Rodrigues do Nascimento, já qualificados. 

Contudo, adveio pedido de desistência (Id 30672358). Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC/2015, razão por que JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno os requerentes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a cobrança, 

ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Tendo em vista a 

preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde já. Arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000475-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. N. (REQUERENTE)

Y. S. P. V. (REQUERENTE)

N. W. P. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - 744.237.891-91 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000475-17.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo extrajudicial consistente no 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, alimentos e 

regulamentação de visitas ajuizado por Fabiana Pereira do Nascimento e 

Wender de Souza Vagnes, já qualificadas nos autos. Os requerentes 

alegam, em síntese, que conviveram maritalmente entre os anos de 2012 a 

2019. Nesse período adquiriram um bem imóvel e tiveram duas filhas, 

Nicolly Wendy Pereira Vagnes (07 anos) e Yara Sophia Pereira Vagnes 

(02 anos). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação do acordo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Os requerentes 

propuseram a presente ação, objetivando reconhecer e dissolver a união 

estável, proceder à partilha de bens, bem como transigir quanto aos 

alimentos, guarda e visitas. Pois bem. Inicialmente, convém salientar que a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 3o, reconheceu 

expressamente a união estável entre homem e mulher como entidade 

familiar, senão vejamos: Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida 

a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo 

a lei facilitar sua conversão em casamento. Nessa ordem de ideias, nada 

mais fez a Constituição Federal do que reconhecer um fenômeno social 

comum e generalizado em todo o País, tornando-se necessária a sua 

regulamentação. No caso vertente, verifica-se que as partes realmente 

tiveram uma relação pública e continua no período declarado por ambos, a 

saber, entre os anos de 2012 e 2019, o qual entendo suficiente. Verifico, 

ainda, que as partes estão devidamente representadas, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Além do mais, foram devidamente preservados os interesses das 

infantes. Diante do exposto, com fulcro nos art. 226, §3º da Constituição 

Federal e art. 1.723 do Código Civil, RECONHEÇO e DECLARO dissolvida a 

UNIÃO ESTÁVEL entre Fabiana Pereira do Nascimento e Wender de Souza 

Vagnes e, por conseguinte, HOMOLOGO POR SENTENÇA os termos do 

acordo firmado pelas partes (Id n. 18614335) para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito. Ademais, observando o trabalho desempenhado pela advogada 

nomeada Dra. Hilonês Nepomuceno, OAB/MT 14.764-B, fixo em seu favor, 

honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da 

OAB. Expeça-se a certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a 

certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Custas pelos 

requerentes (art. 90, § 2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as 

determinações, arquive-se com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000586-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES MACIEL PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000586-98.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

TEREZINHA GOMES MACIEL PINHEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos, etc. Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária 

apresentado por Terezinha Gomes Maciel Pinheiro e Karen Letícia Gomes 

Pinheiro, já qualificadas nos autos, objetivando a concessão de alvará 

judicial para levantar saldo bancário, junto ao Banco Bradesco S/A, 

eventualmente existente em nome de Isidro Antônio Pinheiro, falecido em 

25.03.2017. Consta dos autos que as requerentes são, respectivamente, 

cônjuge supérstite e filha do de cujus, sendo que este não deixou outros 

bens a inventariar. O pedido veio devidamente instruído com cópia da 

certidão de óbito, dos documentos pessoais das requerentes e da 

certidão do INSS que indica as requerentes como únicas dependentes 

habilitadas perante a Previdência Social. O Banco Bradesco S/A 

apresentou extratos bancários apontando a existência de saldo bancário 

positivo. Parecer ministerial opinando pela intimação das requerentes para 

esclarecerem acerca da existência de outra filha do falecido e, se não 

houver outros herdeiros, nem outros bens a serem partilhados, pela 

procedência do pedido. Em atenção ao parecer ministerial, as requerentes 

informaram que o falecido deixou outra filha de nome Karina Nataniely 

Gomes Pinheiro, maior de idade e capaz, a qual outorgou poderes à 
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advogada das requerentes para também representá-la nestes autos, 

inclusive para dar/receber quitação e levantar valores em Juízo, conforme 

procuração de Id n. 26434190. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. DECIDO. Diretamente ao ponto, o presente pedido 

encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que dispõe acerca do 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, independente de inventário ou 

arrolamento. Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. E ainda: Art. 2º - O 

disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda 

e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros 

bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) obrigações do tesouro nacional. Ademais, da análise dos 

autos, depreende-se que as requerentes - cônjuge supérstite e filha do de 

cujus - eram as únicas dependentes habilitadas perante a Previdência 

Social, preenchendo o requisito do art. 1º da Lei n. Lei n. 6.858/80. Por fim, 

no que se refere a outra filha, Sra. Karina Nataniely Gomes Pinheiro, 

restou demonstrada a ausência de pretensão resistida por ocasião da 

juntada da procuração de Id n. 26434190. Assim, forte nos fundamentos 

acima expostos e considerando a documentação apresentada, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

defiro a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor de Terezinha Gomes 

Maciel Pinheiro para fins de autorizá-la a proceder ao levantamento do 

montante total dos valores existentes na conta bancária do falecido Isidro 

Antônio Pinheiro (CPF n. 000.415.751-64), junto ao Banco Bradesco S/A. 

Custas judiciais pelas requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. 

Oportunamente, expeça-se o competente alvará judicial para levantamento 

dos valores, servindo também como autorização para encerramento da 

respectiva conta bancária. Expedido o alvará, arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000586-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES MACIEL PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000586-98.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

TEREZINHA GOMES MACIEL PINHEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos, etc. Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária 

apresentado por Terezinha Gomes Maciel Pinheiro e Karen Letícia Gomes 

Pinheiro, já qualificadas nos autos, objetivando a concessão de alvará 

judicial para levantar saldo bancário, junto ao Banco Bradesco S/A, 

eventualmente existente em nome de Isidro Antônio Pinheiro, falecido em 

25.03.2017. Consta dos autos que as requerentes são, respectivamente, 

cônjuge supérstite e filha do de cujus, sendo que este não deixou outros 

bens a inventariar. O pedido veio devidamente instruído com cópia da 

certidão de óbito, dos documentos pessoais das requerentes e da 

certidão do INSS que indica as requerentes como únicas dependentes 

habilitadas perante a Previdência Social. O Banco Bradesco S/A 

apresentou extratos bancários apontando a existência de saldo bancário 

positivo. Parecer ministerial opinando pela intimação das requerentes para 

esclarecerem acerca da existência de outra filha do falecido e, se não 

houver outros herdeiros, nem outros bens a serem partilhados, pela 

procedência do pedido. Em atenção ao parecer ministerial, as requerentes 

informaram que o falecido deixou outra filha de nome Karina Nataniely 

Gomes Pinheiro, maior de idade e capaz, a qual outorgou poderes à 

advogada das requerentes para também representá-la nestes autos, 

inclusive para dar/receber quitação e levantar valores em Juízo, conforme 

procuração de Id n. 26434190. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. DECIDO. Diretamente ao ponto, o presente pedido 

encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que dispõe acerca do 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, independente de inventário ou 

arrolamento. Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. E ainda: Art. 2º - O 

disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda 

e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros 

bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) obrigações do tesouro nacional. Ademais, da análise dos 

autos, depreende-se que as requerentes - cônjuge supérstite e filha do de 

cujus - eram as únicas dependentes habilitadas perante a Previdência 

Social, preenchendo o requisito do art. 1º da Lei n. Lei n. 6.858/80. Por fim, 

no que se refere a outra filha, Sra. Karina Nataniely Gomes Pinheiro, 

restou demonstrada a ausência de pretensão resistida por ocasião da 

juntada da procuração de Id n. 26434190. Assim, forte nos fundamentos 

acima expostos e considerando a documentação apresentada, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

defiro a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor de Terezinha Gomes 

Maciel Pinheiro para fins de autorizá-la a proceder ao levantamento do 

montante total dos valores existentes na conta bancária do falecido Isidro 

Antônio Pinheiro (CPF n. 000.415.751-64), junto ao Banco Bradesco S/A. 

Custas judiciais pelas requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. 

Oportunamente, expeça-se o competente alvará judicial para levantamento 

dos valores, servindo também como autorização para encerramento da 

respectiva conta bancária. Expedido o alvará, arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001539-62.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001539-62.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

VALGUINEIA DE OLIVEIRA SILVERIO REQUERIDO: DIVINA DE OLIVEIRA 

SILVERIO Vistos, etc. Trata-se de ação de interdição em que a parte 

autora informou que o(a) interditando(a) faleceu, ocasião em que pugnou 

pela extinção da ação. Parecer ministerial opinando pela extinção do feito 

em virtude da perda do objeto. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. Decido. Com efeito, dada a natureza personalíssima e 

intransmissível da ação, a morte do interditando acarreta a perda 

superveniente do objeto, razão pela qual a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. Ante ao exposto, revogo a 

tutela provisória de urgência inicialmente deferida e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do 

CPC/2015. Sem custas em face da gratuidade judiciária. Observando o 

trabalho desempenhado pelo(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pela 

Diretoria do Foro (Id n. 23482322 - Pág. 1), fixo em seu favor honorários 

dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da OAB, devendo 
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ser expedida certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. Intime-se a parte autora e 

uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Às providências. Juína 

(MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 87776 Nr: 1800-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEI, MRPDRI, TIS, KS, ST, TT, FTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, 

MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de inventário de bens ajuizada por Ossamu Eduardo Ito, 

Teiko Ito Sato e Saeko Tazima, juntamente com seus respectivos cônjuges, 

na qualidade de filhos-herdeiros, nora e genros, objetivando a partilha dos 

bens deixados pela de cujos Yasuko Ito, falecida em 26 de agosto de 

2011.

Recebida a peça de ingresso, nomeou-se como inventariante o herdeiro 

Ossamu Eduardo Ito que, devidamente compromissado (fl. 24), apresentou 

as primeiras declarações informando que, além dos requerentes, são 

herdeiros por representação da de cujus os netos Fabiana Tieko Ito e 

Dalton Issao Ito (filhos de José Satoshi Ito, falecido em 29.08.1997, o qual 

era o terceiro filho da autora da herança), arrolando os bens a inventariar, 

bem como informando a existência de testamento público, cuja abertura e 

registro deram-se nos autos de n. 2665-14.2012.811.0025 – código n. 

88562.

Instruiu as primeiras declarações com os documentos de fls. 35/300.

Todos os herdeiros são representados em Juízo pelos mesmos 

advogados, com exceção de Fabiana Tieko Ito, que citada e intimada, 

constituiu advogado à fl. 332.

Em 13.07.2015, fls. 334/338, a herdeira Fabiana Tieko Ito manifestou-se 

informando que nos imóveis identificados como lotes 15, 16 e 11, situados 

na quadra 02 da Seção Eixo Comercial de Juína, há edificado um prédio 

comercial que se encontra locado para a empresa de nome fantasia Nova 

Eletro Móveis, além de existir algumas quitinetes nos fundos que também 

se encontram locadas a terceiros, porém, até a presente data, o 

inventariante não prestou quaisquer contas acerca dos alugueres 

recebidos.

Informou, ainda, que no lote n. 08, quadra 13, localizado no Bairro Módulo 

III desta cidade, há uma casa residencial, que era utilizada pela falecida 

como moradia, e que atualmente encontra-se locada, sendo que o 

inventariante, do mesmo modo, não presta quaisquer informações acerca 

da destinação dos valores oriundos do aluguel.

O inventariante, intimado a prestar contas da administração do espólio, 

limitou-se a alegar que por força de um acordo – que sequer juntou nos 

autos – do qual a herdeira supostamente participou, os lotes n. 15, 16 e 11 

ficaram de posse e futura propriedade do inventariante e, no que se 

refere ao lote 08, onde se encontra edificada uma residência, informou 

que o utiliza para sua própria moradia, portanto não há se falar em 

alugueres.

Sobre as alegações do inventariante, manifestou-se a herdeira aduzindo 

tratar-se de informações infundadas, sem coesão e desprovidas de 

qualquer conteúdo probatório, discordando de todo o alegado, razão por 

que distribuiu incidente de remoção de inventariante, o qual foi autuado 

sob n. 3851-28.2019.811.0025 – código n. 147993.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

É cediço que ao inventariante compete a administração do espólio, 

consoante art. 618, inciso II, do CPC/2015, no entanto, até ultimada a 

partilha, todos os frutos e rendimentos decorrentes da administração dos 

bens pertencem apenas ao espólio, não sendo dado ao inventariante 

administrá-los de acordo com sua conveniência.

Nos termos do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, 

ainda que vários sejam os herdeiros, sendo que, até a partilha, o direito 

dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será 

indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (art. 

1.791), sendo que cada condômino – aqui entendidos como os herdeiros – 

responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa coisa e pelo 

dano que lhe causou (art. 1.319, CC), de modo que aquele que inventaria o 

monte-mor ou aquele que assume a posse de qualquer bem da herança, 

figura como mero gestor de coisa alheia.

Logo, desde a abertura da sucessão, nenhum dos herdeiros é titular de 

patrimônio próprio, sendo certo que se alguém usou a coisa alheia como 

sua ou se apropriou de qualquer aluguel que seja, responderá pela 

conduta e isso será levado em consideração quando da efetivação da 

partilha.

Estabelecida essa premissa e objetivando empregar ao feito a efetividade 

que dele se espera, a fim de que se ultime a partilha, é preciso que o 

inventariante preste contas da administração do espólio, indicando os 

frutos auferidos e despesas empenhadas, bem como promova o 

recolhimento do tributo competente e demonstre de que modo será feita a 

divisão do acervo hereditário.

Assim, sem prejuízo do incidente de remoção de inventariante, determino:

a) Que o inventariante preste contas de todos os aluguéis recebidos 

desde o falecimento do autor da herança, juntando documentos 

comprobatórios da origem e destino dos valores, tais como contratos de 

aluguel, recibos e comprovantes de pagamento (caso utilizados os valores 

na administração do espólio, etc.), no prazo de 15 (quinze) dias, sob as 

penas da lei;

b) Apresentadas as contas, nos termos do item anterior, manifeste-se a 

herdeira Fabiana Tieko Ito no prazo de 15 (quinze) dias;

c) Sem prejuízo da determinação retro, concedo ao inventariante o prazo 

de 30 (trinta) dias para juntar aos autos as últimas declarações, 

juntamente com o esboço de partilha e as certidões negativas das 

Fazendas Públicas, bem como a GIA-ITCMD, acompanhada da avaliação 

dos bens realizada pela autoridade fazendária, o demonstrativo do cálculo 

e o comprovante de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis 

(ITCMD);

d) Acerca das últimas declarações e do esboço de partilha, 

manifestem-se os herdeiros no prazo de 15 (quinze) dias;

e) Com a juntada da GIA-ITCMD, da avaliação dos bens realizada pela 

autoridade fazendária, do demonstrativo do cálculo, do comprovante de 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD) e das 

certidões negativas, abra-se vista à Fazenda Pública Estadual pelo prazo 

de 15 (quinze) dias;

f) Do folhear do caderno processual, denota-se que até a presente data – 

mais de sete anos desde a distribuição – não foi cumprida a determinação 

de citação das Fazendas Públicas, assim, citem-se, para os termos do 

inventário e da partilha, a Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal 

(art. 626, NCPC).

Cumpridas todas as determinações, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

 Juína-MT, 14 de abril de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87776 Nr: 1800-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEI, MRPDRI, TIS, KS, ST, TT, FTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, 

MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) "Assim, sem prejuízo do incidente de remoção de inventariante, 

determino:a) Que o inventariante preste contas de todos os aluguéis 

recebidos desde o falecimento do autor da herança, juntando documentos 

comprobatórios da origem e destino dos valores, tais como contratos de 

aluguel, recibos e comprovantes de pagamento (caso utilizados os valores 

na administração do espólio, etc.), no prazo de 15 (quinze) dias, sob as 
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penas da lei;b) Apresentadas as contas, nos termos do item anterior, 

manifeste-se a herdeira Fabiana Tieko Ito no prazo de 15 (quinze) dias;c) 

Sem prejuízo da determinação retro, concedo ao inventariante o prazo de 

30 (trinta) dias para juntar aos autos as últimas declarações, juntamente 

com o esboço de partilha e as certidões negativas das Fazendas Públicas, 

bem como a GIA-ITCMD, acompanhada da avaliação dos bens realizada 

pela autoridade fazendária, o demonstrativo do cálculo e o comprovante 

de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD);d) 

Acerca das últimas declarações e do esboço de partilha, manifestem-se 

os herdeiros no prazo de 15 (quinze) dias;e) Com a juntada da GIA-ITCMD, 

da avaliação dos bens realizada pela autoridade fazendária, do 

demonstrativo do cálculo, do comprovante de recolhimento do imposto de 

transmissão causa mortis (ITCMD) e das certidões negativas, abra-se 

vista à Fazenda Pública Estadual pelo prazo de 15 (quinze) dias;f) Do 

folhear do caderno processual, denota-se que até a presente data – mais 

de sete anos desde a distribuição – não foi cumprida a determinação de 

citação das Fazendas Públicas, assim, citem-se, para os termos do 

inventário e da partilha, a Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal 

(art. 626, NCPC).Cumpridas todas as determinações, certifique-se e 

volte-me concluso"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 147993 Nr: 3851-28.2019.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEI, EDYI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 623 do CPC/2015, intime-se o inventariante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Às providências.

 Juína-MT, 14 de abril de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001446-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO FAGUNDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001446-70.2017.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL SA REQUERIDO: OVIDIO FAGUNDES Vistos, etc. Cuida-se de 

incidente de habilitação de crédito distribuída equivocadamente no PJe, 

quando o correto seria a distribuição por dependência aos autos 

inventário do Espólio de Ovidio Fagundes, que tramita fisicamente (n. 

4557-89.2011.8.11.0025) perante esta Vara. O sistema do Processo 

Judicial Eletrônico – PJe foi implantado na 1ª e 2ª Varas da Comarca de 

Juína a partir de 12h00 do dia 30-8-2016, tornando-se obrigatória a 

plataforma eletrônica para distribuição de novas ações a partir de 12h00 

do dia 12-9-2016, conforme Portaria n. 431/2016-PRES. Ocorre que a 

própria portaria que implementou o PJe excepcionou os incidentes de 

processos físicos, vejamos: Art. 3º. As ações protocoladas de forma 

física até as 12h00 do dia 12-9-2016, incluindo seus incidentes, tramitarão 

de forma física até seu arquivamento. Depreende-se, portanto, que os 

incidentes de processos físicos devem ser distribuídos fisicamente e por 

dependência, até porque devem tramitar conjuntamente. Ante o exposto, 

em atenção ao art. 3º da Portaria n. 431/2016-PRES, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e 

honorários, por se tratar de incidente processual. Permanecendo o 

interesse, a parte autora deverá promover a distribuição do incidente 

fisicamente e por dependência aos autos do inventário. Determino o 

cancelamento da distribuição. Preclusa a via recursal, certifique-se e 

arquive-se. Intime-se. Publique-se, Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000070-49.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RIVONE GONCALVES LIMA VALOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000070-49.2017.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada 

por Rivone Gonçalves Lima Valois em desfavor de Sulamérica Companhia 

de Seguro de Saúde, já qualificados nos autos. Consta dos autos que a 

requerida teria rescindido unilateralmente o contrato de prestação de 

serviço firmado com a requerente desde o ano de 1994. Segundo a 

autora, após a mudança de endereço – devidamente informada à 

requerida, não recebeu os boletos para pagamento e mesmo após entrar 

em contato solicitando-os, não foram encaminhados. Ante tais fatos, em 

sede de tutela de urgência, pugnou por determinação judicial a fim de que 

possa efetuar os pagamentos das parcelas vencidas - referentes aos 

meses de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, bem como a requerida 

seja compelida a restabelecer a cobertura contratual do plano de saúde 

contratado pela autora e ao final, pugnou pela procedência da ação para 

condenar a requerida pelo dano moral sofrido. Em Id 4902813 foi proferida 

decisão deferindo o pedido liminar. A demandada se manifestou em Id 

7921817 informando sobre o cumprimento da medida liminar. 

Posteriormente apresentou contestação tempestiva em Id 8198748, 

argumentando que o motivo da rescisão contratual foi a inadimplência da 

autora desde o mês de setembro de 2016 e que após 45 (quarenta e 

cinco) dias da primeira parcela em atraso foi encaminhada carta de aviso 

de falta de pagamento, ocorrendo a rescisão após 60 dias de inércia. 

Afirma que o pagamento poderia ter ocorrido caso a requerente 

solicitasse 2ª via dos boletos, mas sabia da mora e mesmo assim se 

manteve inerte. A impugnação à contestação foi apresentada em Id 

9097586. Após, em atenção ao despacho de Id 11303230 as partes se 

manifestaram pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito se encontra 

apto a receber julgamento antecipado, eis que está presente a hipótese do 

artigo 355, inciso I do CPC/2015 posto que as questões postas a 

julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas 

demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de 

prova em audiência. No caso em análise, a demandante pretende o 

restabelecimento do contrato firmado com a demandada e, ainda, 

indenização por danos morais em razão da rescisão unilateral. É fato 

incontroverso que a autora estava inadimplente com mais de duas 

prestações contratuais quando houve a rescisão contratual, a qual 

ocorreu em 28 de novembro de 2011, conforme documento emitido pela 

requerida e juntado pela autora em Id 4686033. A questão que se coloca, 

portanto, é saber se a requerida cumpriu o requisito legal de notificar a 

consumidora acerca da inadimplência, antes de proceder à rescisão 

unilateral. Pois bem. A Lei n° 9.656/98, que regula o funcionamento dos 

planos de saúde no país, criou regras essenciais ao funcionamento dessa 

modalidade de relação consumerista, dentre elas, preconiza que antes de 

proceder à rescisão unilateral do contrato por inadimplemento do 

consumidor, é necessário que as pessoas jurídicas de direito privado que 

operam os planos de assistência à saúde notifiquem os consumidores até 

o quinquagésimo dia de inadimplência. Eis o teor do preceito normativo 

mencionado: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o 

§1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo 
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inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro 

valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o 

caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, 

sendo vedadas: (...) II – a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, 

salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 

sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência 

do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado 

até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (...) Observa-se, portanto, que 

a rescisão unilateral regular somente se efetiva mediante a notificação do 

consumidor, pois visa converter a mora em inadimplemento absoluto. 

Cumpre destacar, que a ausência de notificação prévia ao consumidor 

fere o princípio da boa-fé objetiva, prevista no art. 4°, inciso III, do CDC, 

bem como o princípio da transparência (art. 6°, inciso III, do CDC), eis que 

priva o consumidor de conhecer a advertência e empreender medidas que 

visem evitar a exclusão. No caso em análise, verifica-se que não há nos 

autos nenhuma prova quanto à notificação da autora relativa ao seu 

débito, bem como alertando quanto ao risco de cancelamento, o que revela 

afronta legal ao dispositivo. Em que pese a requerida alegar a existência 

de cláusulas contratuais “claras e de fácil compreensão” que disponham 

sobre a obrigação do pagamento, tal previsão contratual não justifica a 

rescisão unilateral sem notificação, pois tal medida vai de encontro com a 

previsão da Lei de Planos e Seguros de Saúde. Ainda, importante 

consignar que a existência de cláusula de cancelamento em caso de 

inadimplemento sem a devida notificação é considerada abusiva. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CLÁUSULA EM DESACORDO 

COM A LEI Nº 9.656/1998. ABUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO 

COMPROVAÇÃO. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU 

EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RESCURSO 

DESPROVIDO. 1. A previsão contratual imposta pela operadora de plano 

de saúde, de rescisão unilateral do contrato que esteja em desacordo com 

os requisitos da Lei nº 9.656/1998, é abusiva e deve ser declarada nula, 

nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 2. De 

acordo com o disposto no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 

9.656/1998, é necessária a comprovação da prévia notificação do 

consumidor no caso de rescisão unilateral do contrato em virtude de 

inadimplemento. 3. É do réu o ônus de comprovação de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 4. Recurso conhecido e 

não provido. (TJ-DF 20160111273620 DF 0037129-11.2016.8.07.0001, 

Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/09/2017 . Pág.: 280/285) 

Isto posto, verifica-se que não há, repita-se, prova nenhuma nos autos 

dessa comunicação formal e correta, o que significa dizer que não houve 

comunicação válida da intenção de resolução do pacto, nem tampouco se 

ofertou à cliente a oportunidade de quitar seu débito, o que significa dizer 

que a rescisão do contrato foi abusiva. Assim sendo, a relação contratual 

entre as partes deve ser mantida. Por outro lado, quanto aos danos 

morais, entendo que a medida adotada pela requerida não gerou referidos 

danos à requerente. Explico. A reparação por danos morais encontra-se 

expressamente assegurada pela nossa Constituição Federal: “é 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5°, V); são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação (art. 5°, X)”. O dano moral é um dano pessoal 

extrapatrimonial. Refere-se ao abalo dos sentimentos de uma pessoa, 

provocando-lhe dor, tristeza, desgosto, depressão, constrangimento, etc. 

Num sentido mais amplo abrange também a lesão a todos e quaisquer 

bens ou interesses pessoais, exceto os econômicos, como o nome, a 

liberdade, a família, a honra, a integridade física, entre outros. No caso em 

apreço, a própria parte autora afirmou ter conhecimento acerca das 

parcelas inadimplidas, tanto que solicitou que a requerida encaminhasse 

os boletos, no entanto, uma vez não recebidos, não procurou efetuar os 

pagamentos por outras vias. Além disso, não demonstrou nos autos qual 

situação gerou constrangimento ou a expôs em situações de risco em 

virtude do cancelamento do contrato, tratando-se, portanto, de mero 

dissabor, o que não é suficiente para gerar um quadro grave em seu 

estado psicológico e consequentemente não implica em indenização por 

danos morais. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

para confirmar a decisão proferida em sede de antecipação de tutela, 

obrigando a operadora a restabelecer o contrato Individual Especial II Prod 

302, Cod. Identificação 09001806009500014, na modalidade e nos termos 

anteriores, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 

50.000,00. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, NCPC. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários de 

sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme 

art. 85, §2°, CPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor da requerida para 

levantamento dos valores depositados em Id 4999781. Empós, arquive-se 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010033-93.2016.8.11.0025 Embargante: OI S/A Embargada: MARINALVA 

GOMES DE OLIVEIRA COSTA VISTOS, ETC. Cuida-se de embargos de 

declaração movidos em face de ato processual praticado pela serventia 

judiciária, que cumprindo a decisão exarada em sede de embargos à 

execução (impugnação ao cumprimento de sentença), emitiu certidão de 

crédito em favor da exequente/embargada para habilitação no processo 

de Recuperação Judicial que tramita perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ (processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Segundo afirma o embargante, apesar de a decisão exarada na decisão 

sobre a impugnação incidental ao valor da execução, ter acolhido os 

alaridos da executada, reduzindo o quantum devido, de R$ 2.891,04 (dois 

mil e oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), para R$ 

2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais), porque os consectários da mora 

foram cobrados erroneamente, na hora de emitir a aludida certidão, a 

Secretaria Judiciária acabou fazendo-o no valor original, contrariando a 

decisão de id. nº 28443008 o que se equivaleria a erro de fato e/ou 

contradição decisória, justificando o manejo dos aclaratórios. De saída, 

não obstante seja crasso o erro processual, porque pretende a executada 

opor recurso em face de ato ordinatório, sem qualquer conteúdo decisório, 

contrariando a própria concepção do que seja esse instrumento 

processual, porque, relembre-se, “recurso é o remédio voluntário idôneo a 

ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o 

esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”, é 

evidente que o ato praticado pela serventia judicial está errado, porque 

emitido no valor afirmado pelo exequente, sem atentar ao conteúdo da 

decisão que acolheu os embargos à execução aviados pelo 

devedor/executado. Sendo assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de 

declaração, porque não há decisão judicial alguma a se impugnar, mas, de 

ofício, determino o refazimento da certidão de crédito de id. 29425031, 

adequando-a aos termos da decisão de id. 28443008, e, após, 

arquivando-se o feito definitivamente. Publicado no PJe. Às providências. 

Juína/MT, 14 de abril de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001272-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN JHONES ROSA SILVA OAB - MT21812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO (REQUERIDO)

LEO DO POSTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

1001272-90.2019.8.11.0025 Embargantes: Aparecido Nunes Dantas e 

Leonir Chaves Embargado: Manoel Mariano Rodrigues Neto V I S T O S, 

Embargos declaratórios interpostos contra sentença que julgou 

procedente a pretensão indenizatória verbalizada pelo autor/embargado, 

reconhecendo-se a culpa exclusiva do condutor do caminhão SCANIA 

P114 CB 6x4 NZ 360, ano 1999, placa NBH 9845, Renavan nº 723390371, 

de propriedade de Leonir Chaves e que estava sendo dirigido pelo primeiro 

recorrente, sr. Aparecido Nunes Dantas. De acordo com a peça recursal, 

omitiu-se o juízo de enfrentar questões expressamente suscitadas na 

contestação, quais sejam: (a) inexistência de culpa do condutor do 

caminhão, uma vez que o acidente teria derivado de ação repentina e 

inesperada do embargado, que ao atravessar a ponte do “Rio das 

Pedras”, reduziu, inesperadamente, a velocidade do veículo para desviar 

de buracos na rodovia, o que teria causado a colisão; (b) a suscitação da 

culpa concorrente ou ao menos da necessária análise da 

responsabilidade civil estatal, pela constatação de buracos na rodovia MT 

170; (c) o argumento de que não existiram fatos motivadores à lesão a 

direito da personalidade não justificando o pedido de indenização por dano 

moral suscitado pelo embargado. Prequestionando, sem dizer que 

dispositivos de lei, pretendem os embargantes a modificação/aclaração 

das lacunas decisórias afirmadamente ocorridas. É o que cabia relatar. 

DECIDO Os embargos possuem evidente efeito infringente e a pretexto de 

prequestionar matéria de direito federal que teria sido violada na decisão 

atacada, buscam forçar o juízo a reapreciação da discussão de mérito, ou 

seja, sem maiores rodeios, pretendem os embargantes dar aos 

aclaratórios uma finalidade que eles não possuem, já que essa espécie 

recursal tem característica integrativa e não modificativa. De uma vez por 

todas é necessário e essencial que aqueles que militam nas lides forenses 

se convençam de que os embargos de declaração não se prestam a 

discutir o acerto ou o desacerto da decisão judicial, porque os 

aclaratórios, não obstante sejam recurso, não possuem caráter 

substitutivo, mas sim integrativo. Explica-se, ainda uma vez: na linha geral, 

os recursos processuais se destinam a um órgão superior, de hierarquia e 

constituição diversas do responsável pelo julgamento e, nesse diapasão, 

recursos são remédios processuais caracterizados pela substitutividade, 

ou seja, as decisões do órgão recursal substituem, mesmo quando 

confirmatórias, a decisão recorrida; entretanto, pela roupagem peculiar e 

diferenciada que os aclaratórios possuem, eles não se dirigem ao juízo 

superior e sim ao próprio prolator da decisão fustigada e, por isso mesmo, 

não existem para substituir o ato decisório anterior mas somente para 

complementá-lo, integrá-lo, aclará-lo. Desse modo, é fácil perceber que o 

suposto pré-questionamento da matéria de lei federal na hipótese, tem, em 

verdade, a finalidade de discutir a matéria fática suscitada na lide, e, 

reitere-se, para esse fim não se presta esse instrumento recursal. 

Evitando a reiteração de embargos infinitos e/ou a suposta alegação de 

negativa de prestação jurisdicional, frise-se que o projeto de sentença 

homologado pelo juízo enfrentou todas as questões essenciais ao 

deslinde da controvérsia e entendeu que: (i) violando o dever de 

prudência esculpido no art. 29, II, do CTB, o requerido abalroou a traseira 

do veículo que ia à sua frente, e sua imprudência foi a causa, direta e 

imediata da colisão; (ii) os danos materiais de conserto do veículo do 

embargado foram devidamente comprovados e os de índole 

extrapatrimonial, eram presumíveis (aferíveis in re ipsa) pelo susto, pela 

repentina emoção causada pela colisão de um caminhão num veículo de 

pequeno porte. Estas são as premissas decisórias e se com elas não 

concordam os embargantes, não é pela via estreita dos aclaratórios que 

devem manejar seu inconformismo, sendo absolutamente útil destacar que 

a questão da responsabilidade concorrente do Estado, pela má 

manutenção das vias de rodagem não comporta discussão no âmbito 

sumaríssimo, ex vi da regra proibitiva inserta no art. 10 da Lei n. 

9.099/95[1]. Destarte, inexistindo qualquer omissão ou contradição na 

decisão de embargada, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios, que não se prestam ao fim de reformar a decisão atacada. 

Transitada em julgado, arquive-se; havendo pedido de cumprimento de 

sentença, altere-se a classe processual e dê-se seguimento à excussão 

do título judicial; aviado recurso inominado, vistas à parte contrária e 

estando adequado e preparado, remetam-se à Turma Recursal. Juína 

(MT), 14 de abril de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito. [1] Art. 10. 

Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro 

nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001272-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN JHONES ROSA SILVA OAB - MT21812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO (REQUERIDO)

LEO DO POSTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

1001272-90.2019.8.11.0025 Embargantes: Aparecido Nunes Dantas e 

Leonir Chaves Embargado: Manoel Mariano Rodrigues Neto V I S T O S, 

Embargos declaratórios interpostos contra sentença que julgou 

procedente a pretensão indenizatória verbalizada pelo autor/embargado, 

reconhecendo-se a culpa exclusiva do condutor do caminhão SCANIA 

P114 CB 6x4 NZ 360, ano 1999, placa NBH 9845, Renavan nº 723390371, 

de propriedade de Leonir Chaves e que estava sendo dirigido pelo primeiro 

recorrente, sr. Aparecido Nunes Dantas. De acordo com a peça recursal, 

omitiu-se o juízo de enfrentar questões expressamente suscitadas na 

contestação, quais sejam: (a) inexistência de culpa do condutor do 

caminhão, uma vez que o acidente teria derivado de ação repentina e 

inesperada do embargado, que ao atravessar a ponte do “Rio das 

Pedras”, reduziu, inesperadamente, a velocidade do veículo para desviar 

de buracos na rodovia, o que teria causado a colisão; (b) a suscitação da 

culpa concorrente ou ao menos da necessária análise da 

responsabilidade civil estatal, pela constatação de buracos na rodovia MT 

170; (c) o argumento de que não existiram fatos motivadores à lesão a 

direito da personalidade não justificando o pedido de indenização por dano 

moral suscitado pelo embargado. Prequestionando, sem dizer que 

dispositivos de lei, pretendem os embargantes a modificação/aclaração 

das lacunas decisórias afirmadamente ocorridas. É o que cabia relatar. 

DECIDO Os embargos possuem evidente efeito infringente e a pretexto de 

prequestionar matéria de direito federal que teria sido violada na decisão 

atacada, buscam forçar o juízo a reapreciação da discussão de mérito, ou 

seja, sem maiores rodeios, pretendem os embargantes dar aos 

aclaratórios uma finalidade que eles não possuem, já que essa espécie 

recursal tem característica integrativa e não modificativa. De uma vez por 

todas é necessário e essencial que aqueles que militam nas lides forenses 

se convençam de que os embargos de declaração não se prestam a 

discutir o acerto ou o desacerto da decisão judicial, porque os 

aclaratórios, não obstante sejam recurso, não possuem caráter 

substitutivo, mas sim integrativo. Explica-se, ainda uma vez: na linha geral, 

os recursos processuais se destinam a um órgão superior, de hierarquia e 

constituição diversas do responsável pelo julgamento e, nesse diapasão, 

recursos são remédios processuais caracterizados pela substitutividade, 

ou seja, as decisões do órgão recursal substituem, mesmo quando 

confirmatórias, a decisão recorrida; entretanto, pela roupagem peculiar e 

diferenciada que os aclaratórios possuem, eles não se dirigem ao juízo 

superior e sim ao próprio prolator da decisão fustigada e, por isso mesmo, 

não existem para substituir o ato decisório anterior mas somente para 

complementá-lo, integrá-lo, aclará-lo. Desse modo, é fácil perceber que o 

suposto pré-questionamento da matéria de lei federal na hipótese, tem, em 

verdade, a finalidade de discutir a matéria fática suscitada na lide, e, 

reitere-se, para esse fim não se presta esse instrumento recursal. 

Evitando a reiteração de embargos infinitos e/ou a suposta alegação de 

negativa de prestação jurisdicional, frise-se que o projeto de sentença 
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homologado pelo juízo enfrentou todas as questões essenciais ao 

deslinde da controvérsia e entendeu que: (i) violando o dever de 

prudência esculpido no art. 29, II, do CTB, o requerido abalroou a traseira 

do veículo que ia à sua frente, e sua imprudência foi a causa, direta e 

imediata da colisão; (ii) os danos materiais de conserto do veículo do 

embargado foram devidamente comprovados e os de índole 

extrapatrimonial, eram presumíveis (aferíveis in re ipsa) pelo susto, pela 

repentina emoção causada pela colisão de um caminhão num veículo de 

pequeno porte. Estas são as premissas decisórias e se com elas não 

concordam os embargantes, não é pela via estreita dos aclaratórios que 

devem manejar seu inconformismo, sendo absolutamente útil destacar que 

a questão da responsabilidade concorrente do Estado, pela má 

manutenção das vias de rodagem não comporta discussão no âmbito 

sumaríssimo, ex vi da regra proibitiva inserta no art. 10 da Lei n. 

9.099/95[1]. Destarte, inexistindo qualquer omissão ou contradição na 

decisão de embargada, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios, que não se prestam ao fim de reformar a decisão atacada. 

Transitada em julgado, arquive-se; havendo pedido de cumprimento de 

sentença, altere-se a classe processual e dê-se seguimento à excussão 

do título judicial; aviado recurso inominado, vistas à parte contrária e 

estando adequado e preparado, remetam-se à Turma Recursal. Juína 

(MT), 14 de abril de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito. [1] Art. 10. 

Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro 

nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-53.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FREIRE LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE FREITAS MARINHO OAB - PA22537 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001753-53.2019.8.11.0025 

Reclamante: Luiz Freire Lira Reclamada: Superintendência Executiva de 

Mobilidade Urbana de Belém VISTOS. Trata-se de ação anulatória de ato 

administrativo cumulada com restituição de valor pago, em que afirma o 

autor ter recebido em sua residência no mês julho/2019 notificação de 

autuação de infração de trânsito, referente a uma multa no valor de R$ 

708,01, aplicada em sua motocicleta (placa QBH 2640) na cidade de 

Belém/PA, por transitar em calçadas e passeios. Assinalada que é 

residente no município de Castanheira/MT e na data e horário descritos na 

notificação se encontrava no local de trabalho, qual seja Secretaria de 

Obras Municipal e a motocicleta se achava estacionada no pátio da 

localidade. Citada a reclamada apresentou contestação, alegando, em 

sede preliminar, a incompetência do juízo porque a infração teria sido 

cometida na cidade de Belém/PA e por se tratar de autarquia municipal, 

incidiria a regra do art. 53, III, “a” do CPC, assim como suscitou a nulidade 

da citação porque não teria sido observado o prazo mínimo entre a citação 

e a data da audiência de conciliação designada e, no mérito, refutou os 

pedidos iniciais. Porque existem questões de forma suscitadas como 

preliminares ao mérito, ainda que sem previsão legal, se-me afigura 

necessária a aplicação da norma do art. 357 do CPC/15 ao procedimento 

sumaríssimo, como maneira de sanear o feito e organizar/distribuir a 

matéria probatória, endereçando a lide a seu desiderato. Assiste razão a 

contestante quanto a afirmação de incompetência do juízo. A competência, 

como se sabe, é o critério para distribuição entre os órgãos judiciários das 

atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. Ela define a legitimidade 

do juiz para dirimir a controvérsia. O foro competente para o julgamento de 

ação anulatória de infração de trânsito é fixado pela sede da pessoa 

jurídica demandada, segundo previsão do art. 53, III, “a” do Código de 

Processo Civil, de aplicação subsidiária ao caso. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE 

TRÂNSITO APLICADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – 

COMPETÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO. O foro competente para o 

julgamento de ação ordinária para anulação de multa imposta por infração 

de trânsito é fixado pela sede da pessoa jurídica demandada. Aplicação 

do art. 100, IV, a do CPC. ( TJ-RR - Apelação Cível AC 0010090127480 

(TJ-RR). Data de publicação: 15/05/2010) Assim, conforme se vê, o foro 

competente para julgar a presente ação é fixado pela sede da pessoa 

jurídica que figura no polo passivo. Diante do exposto, DECLINO a 

competência para julgamento da questão e determino a remessa dos autos 

à uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, com 

fulcro no art. 53, III, ‘a’ do CPC. Preclusa a via recursal, promovam-se as 

anotações necessárias redistribuindo os autos ao juízo declinado, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, procedendo-se com as baixas 

na distribuição e as respectivas anotações. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-34.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MARIA DE OLIVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1001224-34.2019.8.11.0025 Requerente: Leonice Maria de Olivera 

Requerido: Edson Goncalves VISTOS, etc. Trata-se de embargos de 

declaração manejado em face da sentença homologatória do projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga credenciada ao JEC da Comarca 

de Juína/MT, que extinguiu a ação de cobrança proposta pela autora ante 

a contumácia da requerente em comparecer à audiência conciliatória a que 

alude o art. 20 da Lei n. 9.099/95. Em síntese, afirma a recorrente ter a 

decisão incidido em erro de premissa fática, porque quem se fez ausente 

na audiência de conciliação foi a parte ré e não a autora, que esteve 

presente no ato como atesta a ata de audiência lavrada pela conciliadora 

do juízo, razão porque, é necessário o acolhimento do recurso, para se 

reconhecer o erro decisório e, aplicando a revelia ao demandado, julgar a 

questão de mérito diretamente, ante a revelia do réu. É o que importava 

relatar. FUNDAMENTO e DECIDO Em se cuidando de embargos de 

declaração, a análise, como se sabe, afunila a verificar de um dos vícios 

decisórios elencados no art. 1.022 do NCPC e que autorizam o cabimento 

e o conhecimento da medida recursal de exceção, ou seja, da presença 

de omissão ou contradição na decisão embargada, ou mais 

modernamente, de verificação do chamado erro de premissa fática na 

formulação do édito decisório. Não existe, a rigor, nenhum dos vícios 

clássicos de admissão dos declaratórios, porque a omissão apontada pela 

autora é exógena, ou seja, é de elemento estranho ao texto decisório e, 

por consequência, não se amolda às hipóteses de cabimento desta 

espécie recursal. Todavia, é forçoso reconhecer que na esteira do que já 

vinha pronunciando a jurisprudência, o NCPC consagrou expressamente 

(art. 1.022, III, NCPC) como hipótese de cabimento dos embargos de 

declaração, o chamado erro de premissa fática, que nada mais é do que a 

fixação do chamado erro sobre um fato como hipótese de cabimento dos 

embargos. Feita essa breve digressão, de fato o compulsar mais atento os 

registros eletrônicos de andamento processual, constata-se na ata de 

audiência de id. 28436719, que ausente estava o réu/requerido e não a 

autora e, por isso, toda a premissa decisória (contumácia do autor, como 

causa de extinção da ação sob rito sumaríssimo) está errada e merece 

correção. Assim sendo, JULGO PROCEDENTE os embargos de 

declaração, para reconhecer o erro de premissa fática acima apontado, 

emprestando efeito infringente aos aclaratórios, para anular a decisão de 

extinção da ação por contumácia do demandante e, decretar a revelia do 

réu, esse sim omisso quanto ao comparecimento à audiência e ao ônus de 

contestar o pedido exordial. Nesse sentido, considerando que o pedido se 

refere a débitos de alugueres, mais faturas de consumo de energia 

elétrica e água encanada, todos comprovadamente juntados aos autos, 

ante a ausência de contestação ao pedido e sendo a prova documental 

trazida com a inicial suficiente a esclarecer as questões em litígio, julgo, 

diretamente, o pedido exordial e CONDENO o requerido ao pagamento da 

importância de R$ 2.061,44, relativa aos débitos e prejuízos causados à 

locadora do bem imóvel objeto da lide, incidindo correção monetária e juros 

de mora a partir do vencimento de cada parcela em atraso, por se tratar 

de obrigação líquida e positiva, cuja mora se caracteriza pelo simples 

vencimento (art. 397, do CCB). Publicado no próprio sistema eletrônico. 
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Transitada em julgado, havendo pedido de cumprimento de sentença, 

altere-se a classe processual e dê-se impulso ao procedimento 

executório; em caso de inercia, aguarde-se o lapso prescricional e depois 

arquive-se. Providências necessárias. Juína/MT, 15 de abril de 2.020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001460-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001460-62.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANA PAULA DE MORAES BATISTA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de execução de 

sentença movida por Ana Paula de Moraes Batista, contra Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, satisfação do seu 

crédito materializado em decisão judicial. A autora aportou cálculo do 

débito atualizado no ID 26326522. Devidamente intimada, o INSS deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão de ID 

31224747. Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, considerando que 

a demandada deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, 

presumindo-se, então, que a mesma concorda com o cálculo apresentado, 

HOMOLOGO o cálculo acostado no ID 26326526 dos autos. Posto isso, 

inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com espeque no art. 

924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a vertente execução. 

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios. Deixo de condenar a requerida em 

custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da 

Lei 7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que não houve resistência 

à pretensão. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 

de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001460-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001460-62.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANA PAULA DE MORAES BATISTA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de execução de 

sentença movida por Ana Paula de Moraes Batista, contra Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, satisfação do seu 

crédito materializado em decisão judicial. A autora aportou cálculo do 

débito atualizado no ID 26326522. Devidamente intimada, o INSS deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão de ID 

31224747. Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, considerando que 

a demandada deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, 

presumindo-se, então, que a mesma concorda com o cálculo apresentado, 

HOMOLOGO o cálculo acostado no ID 26326526 dos autos. Posto isso, 

inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com espeque no art. 

924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a vertente execução. 

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios. Deixo de condenar a requerida em 

custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da 

Lei 7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que não houve resistência 

à pretensão. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 

de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001460-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001460-62.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANA PAULA DE MORAES BATISTA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de execução de 

sentença movida por Ana Paula de Moraes Batista, contra Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, satisfação do seu 

crédito materializado em decisão judicial. A autora aportou cálculo do 

débito atualizado no ID 26326522. Devidamente intimada, o INSS deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão de ID 

31224747. Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, considerando que 

a demandada deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, 

presumindo-se, então, que a mesma concorda com o cálculo apresentado, 

HOMOLOGO o cálculo acostado no ID 26326526 dos autos. Posto isso, 

inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com espeque no art. 

924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a vertente execução. 

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios. Deixo de condenar a requerida em 

custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da 

Lei 7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que não houve resistência 

à pretensão. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 

de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000802-04.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 
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juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001930-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001930-59.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO FERREIRA MACHADO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista que a parte autora não 

concordou com os termos do acordo apresentado pela demandada, 

AGUARDE-SE o feito em cartório até o decurso do prazo para as partes 

manifestarem ao laudo pericial de id n.º 31062861. Após, conclusos para 

prolação de sentença. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 

2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003552-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR APARECIDO COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003552-76.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALDEMIR APARECIDO COUTINHO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Ordinária para 

Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada” 

proposta por VALDEMIR APARECIDO COUTINHO contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro a autarquia demandada apresentou proposta de acordo (ID 

31090954), ao passo que a autora concordou (ID 31247425). Os autos 

vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a autocomposição formulada no id nº 31090954 em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios conforme acordado entre as partes, porém, 

SUSPENDO sua exigibilidade no tocante a parte autora, pelo prazo legal, 

eis que beneficiária da Justiça Gratuita. Considerando a renúncia ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001807-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001807-95.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCIAL REQUERIDO: ANA 

DA COSTA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Alvará Judicial formulado 

pela Fundação de Integração Social (Lar dos Idosos São Vicente de Paulo) 

em face deste juízo, aduzindo em síntese que a falecida Ana da Costa 

Silva permaneceu internada nas dependências de referida fundação e 

deixou valor remanescente em conta bancária, todavia, a mesma não 

possui herdeiros conhecidos, razão pela qual pugna-se pelo levantamento 

dos valores em prol à instituição em que a mesma esteve acolhida. 

Decisão de ID 17187026 converteu o feito em procedimento de herança 

jacente. Expedido edital para intimação de eventuais herdeiros em ID 

17655288, todavia, não houveram habilitados. Em petitório de ID30131915, 

a fundação reitera o pedido de levantamento dos valores decorrente da 

declaração de vacância da herança. Instado a manifestar, o Ministério 

Público pugnou pela declaração de vacância da herança e repasse 

definitivo dos valores ao requerente, ante o caráter público da entidade. É 

a síntese necessária. Fundamento e decido. A herança jacente ou 

vacante se considera o estado da herança enquanto não se habilitem os 

herdeiros ou quando inexistente notícias acerca da existência ou não 

destes. Encontra-se prevista no Código Civil especificamente entre os art. 

1.819 a 1.823 e seu procedimento está estabelecido no art. 738 a 743 do 

CPC. No caso em apreço, vislumbra-se que a de cujus chegou à fundação 

requerente por meio da Secretaria de Assistência Social, não tendo havido 

notícias ou qualquer outra informação acerca da existência de qualquer 

parente ou familiar. Desta feita, havendo a falecida deixado valores 

remanescentes em conta corrente pessoal, deverão referidos valores 

serem considerados herança jacente. Segundo disciplina do art. 743 que 

“passado 1 (um) ano da primeira publicação do edital e não havendo 

herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada 

vacante”. O edital foi expedido nestes autos em data de 29 de janeiro de 

2019, havendo transcorrido, portanto, prazo superior ao legal, bem como 

não obteve-se a habilitação de qualquer possível herdeiro, o que 

possibilita, assim, a declaração de vacância da herança, conforme 

depreende-se do art. 1.820 do CC e 743 do CPC. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o presente feito para o fim de DECLARAR a 

vacância da herança deixada por Ana da Costa Silva, nos termos do art. 

743 do CPC, bem como para AUTORIZAR a expedição de alvará para 

levantamento dos valores existentes em conta bancária da de cujus em 

favor da fundação requerente. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. EXPEÇA-SE o 

competente Alvará para levantamento dos valores. Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. CIENTIFIQUE ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000641-57.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE LUIZA FAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FAZAN (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000641-57.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: JUDITE LUIZA FAZAN DE CUJUS: ANTONIO LUIZ FAZAN 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por JUDITE LUIZA 

FAZAN, qualificada nos autos, em relação aos bens deixados por 

ESPÓLIO DE ANTONIO LUIZ FAZAN, com o fito de proceder à 

inventariança. Ressai da exordial que o de cujus deixou bens a 

inventariar, todavia, não deixou outros herdeiros além da inventariante que 

é sua genitora. A inicial foi recebida em decisão em ID 30346012. Petição 

de ID31005425 a inventariante pugna pela conversão do inventário para o 

rito de arrolamento sumário com pedido de adjudicação, tendo 

apresentado as primeiras declarações. GIA de ITCMD juntada em ID 

31005749. Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, registro que a conversão do feito 

de inventário para arrolamento sumário é medida que visa a celeridade e 

economia processual, sendo perfeitamente possível no presente caso, eis 

que inexistem outros herdeiros. Verifica-se que a parte está 

representada, bem como o feito encontra-se suficientemente instruído, 

não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem apreciadas. 

Passo ao julgamento. O respeitável professor Humberto Theodoro 

Júnior[1], sob a égide do CPC/73, sobre arrolamento nos ensina: "O CPC, 
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em seus arts. 1.030 a 1.038, cuida de procedimentos simplificados para 

certos tipos de inventário, criando uma espécie e procedimentos 

compactos, em que grande parte das solenidades e termos do rito comum 

dos artigos antecedentes é eliminada, tornando o feito mais célere e 

econômico". No mesmo sentido: "Doutrina sobre o tema elucida: Conforme 

as lições de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, o arrolamento 

sumário é uma forma abreviada de inventário e partilha dos bens, havendo 

concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes. Ainda 

de acordo com os juristas, não importa em tal forma de inventário os 

valores dos bens a serem partilhados, mas sim o acordo entre as partes 

envolvidas. O procedimento, como o próprio nome já diz, é sumário, para 

uma maior celeridade na partilha de bens. Demonstrando esse intuito 

célere, dispõe o art. 1.032 do CPC que os herdeiros, na inicial: a) 

requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem; b) 

declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio; c) atribuirão o 

valor dos bens do espólio, para fins de partilha. Em regra, o arrolamento 

sumário não comporta a avaliação de bens do espólio para qualquer 

finalidade (ar. 1.033 do CPC). A única ressalva feita pelo dispositivo 

refere-se à avaliação da reserva de bens (art. 1.035 do CPC). Ainda para 

uma maior simplicidade ou facilitação, no arrolamento sumário , não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou a quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio (art. 1.034 do 

CPC). (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método, 2011, 

p. 1.312)". Deste modo, estando preenchidos os requisitos, JULGO POR 

SENTENÇA, para que produzam seus efeitos legais, a ADJUDICAÇÃO da 

integralidade dos bens narrados na inicial em favor de JUDITE LUIZA 

FAZAN, com fundamento no que dispõe o artigo 659 do Novo Código de 

Processo Civil, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros 

e, sobretudo, da Fazenda Pública. Transitada em julgado a sentença, 

EXPEÇA-SE a competente carta de adjudicação do bens imóveis 

inventariado e alvarás para venda da motocicleta e transferência dos 

semoventes existentes em nome do de cujus, que só será expedida e 

entregues à parte (artigo 659, § 2.º do NCPC) após a comprovação, 

verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos. 

Considerando que há valores depositados em nome do de cujus, 

PROCEDA-SE à expedição do competente alvará para levantamento de 

referidos valores. INTIME-SE a Fazenda Pública da sentença ora proferida, 

para os fins do artigo 659, § 2º, do CPC. CONDENO a autora em custas e 

demais despesas processuais, porém suspendo a exigibilidade pelo prazo 

legal ante a hipossuficiência alegada. Procedam-se as anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor, ARQUIVEM-SE. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 de abril de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] In: Curso de Direito Processual 

Civil, v. III, 8ª ed., 1994, Forense, p. 300.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000830-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAIRO MIRANDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Autos: 1000830-35.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

título extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Sudoeste MT/PA, em face de Josairo Miranda Ferreira. 

Decido. Em análise ao caderno processual, verifica-se que não houve o 

recolhimento de custas processuais, razão porque deverá o autor ser 

intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial com o 

devido recolhimento. Com o transcurso do prazo, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002145-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MARASSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1002145-35.2019.811.011 Aqui se tem ação de execução fiscal 

ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de JOÃO 

CARLOS MARASSI. O executado interpôs exceção de pré-executividade 

no id 22764013, alegando a ausência de pressupostos processuais e 

condição da ação, eis que alega não ser devedor da CDA nº 3456, bem 

como questiona os fatos que fundamentam o lançamento da CDA nº 3455, 

razão porque a execução deveria ser extinta. Os autos vieram conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, ao tratar sobre 

exceção de pré executividade, importante destacar que tal peça 

processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela 

jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate 

especificamente acerca do tema. Contudo, o artigo 803, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de 

que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo 

magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de 

oposição de embargos à execução para tal finalidade. Assim, entende-se 

que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo 

legal, trata-se da exceção de pré-executividade. Outrossim, impende 

destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas 

para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação 

probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz. 

Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pelo 

executado. Compulsando os autos, nota-se que a matéria debatida não 

comporta matéria de ordem pública, visto que o título executivo composto 

pelas Certidões de Dívida Ativa apresentadas pelo exequente ostentam as 

características necessárias a sua execução, conforme previsão do art. 

784, inciso IX, do CPC. Ademais as hipóteses aventadas pelo executado 

não podem ser reconhecidas de ofício, eis que exigem dilação probatória, 

haja vista que o tema central da exceção refere-se à legitimidade do débito 

exequendo (CDA 3456), de um lado, e do outro, seu respectivo fato 

gerador (CDA 3455). A corroborar, oportuno trazer à baila as palavras de 

Luiz Guilherme Marinoni e col. (p. 57): “O termo designa a defesa 

apresentada pelo executado dentro do próprio processo de execução, 

sem a necessidade do uso dos embargos à execução. Tradicionalmente, 

os tribunais admitem que, por este modo, o devedor pode alegar questões 

de ordem pública – as quais o juiz poderia ter examinado de ofício – bem 

com fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado 

que não necessitem de dilação probatória para sua demonstração. 

Tratando-se de questão que deveria ter sido examinada de ofício (art. 803, 

parágrafo único, do CPC), não se pode aceitar que o descuido ou a 

omissão voluntária do juiz venham em prejuízo do devedor, que somente 

teria a via dos embargos à execução para se defender de execução 

manifestamente inviável. Deve-se permitir que o devedor possa instar o 

juiz a averiguar a questão de ordem pública, até para que possa extinguir 

de pronto uma execução que certamente seria mal sucedida. Assim, 

temas como a incompetência do juízo da execução, a nulidade da citação 

ou outras objeções processuais podem ser apontadas diretamente pelo 

devedor, no prazo dos embargos, mas independentemente deles, a fim de 

evitar o prosseguimento de execução manifestamente injustificável”. 

(Destaquei) Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE e, via de consequência, determino o regular 

andamento do feito. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004076-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1004076-73.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 06 de julho de 2020, às 16h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003499-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos: 1003499-95.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para manutenção do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por MARTA DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Analisando os autos, verifica-se que a 

preliminar arguida em sede de contestação pela autarquia requerida, qual 

seja a da incidência da autotutela nos benefícios previdenciários, 

confunde-se com o mérito e com ele será apreciada. Assim, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva existência de 

incapacidade, e a atividade rural em regime de economia familiar exercida 

pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. 

Defiro o pedido de prova oral e pericial pugnadas pela parte requerida e 

para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

junho de 2020, às 13h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se 

que o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias antes da 

data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Nomeio, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: 

lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003360-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CAVALCANTI DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1003360-46.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para 

restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ROSILENE 

CAVALCANTI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Analisando os autos, verifica-se que a preliminar arguida em sede de 

contestação pela autarquia requerida, qual seja a da incidência da 

autotutela nos benefícios previdenciários, confunde-se com o mérito e 

com ele será apreciada. Assim, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos fixo a efetiva existência de incapacidade, e a atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Defiro o pedido de prova oral e 

pericial pugnadas pela parte requerida e para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de junho de 2020, às 14h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que o rol deverá ser juntado 

aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data da audiência, nos termos 

do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Intime-se a parte 

requerente através de seu patrono. Nomeio, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 

9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001750-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE CLEIA CESARIO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1001750-43.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 15 de junho de 2020, às 15h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003767-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA NOGAROTTO RONCOLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Código n. 1003767-52.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 15 de junho de 2020, às 16h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001995-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Código n. 1001995-54.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 15 de junho de 2020, às 17h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003384-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)
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Código n. 1003384-74.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 15 de junho de 2020, às 17h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003265-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Código n. 1003265-16.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 13h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003460-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELY GODINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003460-98.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 13h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003590-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003590-88.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 14h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003286-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos 1003286-89.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de medida de 

proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

favor de João de Andrade da Silva, e em face de Município de Mirassol 

d’Oeste/MT. Consta da inicial que aportou na Promotoria de Justiça desta 

Comarca ofício de lavra do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) deste município noticiando eventual situação de risco pelo idoso 

João de Andrade da Silva. Diante de tais fatos, o MPE pugnou pelo 

deferimento das seguintes medidas: a) abrigar o Sr. João de Andrade da 

Silva no Lar dos Idosos desta Comarca ou outro mais próximo em caso de 

inexistência de vagas, com o consequente recebimento/administração de 

eventual benefício previdenciário por parte do guardião; b) expedição de 

ofício à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria de Ação Social do 

Município De Mirassol D'Oeste para que passem a efetuar o seu 

acompanhamento regular, relatando seu estado de saúde, os 

medicamentos eventualmente prescritos e demais informações 

necessárias, notadamente sobre as condições de higiene, físicas e 

mentais da favorecida; c) acompanhamento psicossocial a ser realizado 

pelos profissionais da rede de proteção; d) a nomeação de curador 

provisório. Diante disto, foi proferida decisão (ID 23060815) em que 

recebeu a inicial e, deferiu as medidas pleiteadas em sede de tutela 

antecipada, nomeando como curador provisório do idoso, o Defensor 

Público Estadual atuante nos feitos cíveis desta Comarca. A equipe 

técnica do CREAS informou no documento de ID 23359542, que realizou o 

abrigamento do idoso no dia 03/09/2019. Em seguida, a Defensoria Pública 

opôs embargos de declaração (id n.º 23523573). Instado a se manifestar, 

o representante do Ministério Público Estadual não se opôs ao pedido da 

Defensoria Pública (id n.º 23985642). No ID 26518926 proferiu-se decisão 

julgando procedente os embargos declaratórios opostos pela Defensoria 

Pública, para o fim de revogar a nomeação do Defensor Público como 

curador provisório e nomear o representante do lar São Vicente de Paula 

como curador provisório. Citado, o Município de Mirassol D’Oeste 

apresentou resposta onde reconheceu a procedência do pedido, dizendo 

ter determinado o cumprimento da tutela deferida, por questão humanitária 

(ID 27112912). Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, e pela consequente 

procedência do pedido. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. O caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado 

do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; A 

presente demanda tem como objeto a aplicação de medidas protetivas 

consistentes no abrigamento no Lar dos Idosos do idoso João de Andrade 

da Silva, bem como acompanhamentos temporários, requisição de 

tratamento médico, e acompanhamento psicossocial eis que o substituído 

estaria em situação de risco e vulnerabilidade, em violações à sua saúde 

física e mental. No decorrer no feito foram realizados acompanhamentos 

com o idoso, sendo que no relatório realizado pela equipe do CREAS deste 

município restou demonstrado que o idoso substituído encontra-se incapaz 

para realizar atividades físicas e mentais, inclusive para receber os seus 

benefícios de aposentadoria. É cediço que o cidadão tem direito à saúde, 

sendo dever do Estado patrociná-lo. O bem maior a ser preservado, no 

caso do fornecimento do referido tratamento, é a vida. E contra ele não há 

interpretação legal, orçamento, competência administrativa, ou reclamo 

que possa ser interposto. No mais, as outras medidas protetivas 

consistentes em acompanhamento e apoio já vem sendo efetivadas, 

motivo pelo qual JULGO PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, 

condenando o Município de Mirassol D’Oeste/MT a proceder como 

abrigamento do Sr.º João de Andrade da Silva no Lar dos Idosos desta 

Comarca ou outro mais próximo em caso de inexistência de vagas, bem 

como proceder com o acompanhamento regular do Idoso por meio da 

Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Ação Social do Município de 

Mirassol D’Oeste nos termos do Estatuto do Idoso e, via de consequência, 

declaro extinto o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Como medida executiva 

remanescente, defiro o pedido apresentado pelo Ministério Público e 

determino a intimação do Diretor do Lar dos Idosos para que apresente 

nos autos relatório contendo a prestação de contas a respeito dos valores 

pertencentes ao idoso que encontram-se sob sua curadoria, no prazo de 

15 dias. Preclusa as vias recursais, remeta-se os autos ao Ministério 

Público. Intimem-se. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. (Assinado e 

datado digitalmente) Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004034-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1004034-24.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 16h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 411 de 730



datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000437-13.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAN DA SILVA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Autos: 1000437-13.2020.8.11.0011 Aqui se tem Ação 

Previdenciária. Em razão da competência estabelecida nas normas que 

que regem a nova previdência social brasileira, a Justiça Federal passa a 

ser absolutamente competente sempre que houver sede de Subseção 

Judiciária que dista 70 ou menos da sede da Comarca do domicílio do 

autor, nos termos da nova redação do artigo 15, III da Lei 5.010/1966 

Nesse sentido, inclusive, a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça tem relação apenas com os processos distribuídos até 

31/12/2019, cuja REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por 

isso, que as novas distribuições observem a nova competência. Assim, 

reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o 

feito. Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres/MT 

Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente) Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001881-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA FRANZIN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1001881-18.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 17h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1000080-67.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 06 de julho de 2020, às 13h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1000100-58.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 06 de julho de 2020, às 13h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004106-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JOSEFA XAVIER MAESTRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1004106-11.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 06 de julho de 2020, às 14h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1001899-39.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 15 de junho de 2020, às 18h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003422-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - 459.710.806-87 (PROCURADOR)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1003422-86.2019.8.11.0011 Chamo o feito à ordem. Aqui se tem 

ação para cumprimento de sentença. Analisando as peças que compõem 

este caderno processual, verifica-se que a presente demanda tem por 

objeto o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo de nº 

1031-15.2018.8.11.0011, que tramitou perante a perante a 1ª Vara Cível 

desta Comarca. A teor do que disciplina o novo Código de Processo Civil, 

os pedidos de cumprimento/execução de sentença serão feitos nos 

próprios autos da ação principal. Destarte, declino da competência para 

processar e julgar este feito, devendo ser procedida a redistribuição dos 

autos à aludida Vara Judicial. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003873-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

 

Processo n.º 1003873-14.2019.811.0011 Aqui se tem ação anulatória de 

ato administrativo, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e 

evidência, ajuizada por ALEX LUIZ PIRES DE OLIVEIRA em face de 

MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA. Analisando os autos, nota-se que há pedido 

de antecipação de tutela para a reintegração do autor ao cargo de 
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provimento efetivo de Engenheiro Civil da prefeitura municipal de 

Curvelândia/MT. O requerente aduziu ter sofrido negligência da 

municipalidade, uma vez que o demitiu sem respaldo legal ou fático. Disse 

ainda que o fundamento se deu de maneira “forçada”, com a exclusiva 

finalidade de prejudica-lo, pois sustentaram que ele trabalhava em projetos 

de lotes particulares durante o expediente da prefeitura. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cediço que para a 

concessão da tutela de urgência necessário se faz a presença dos 

requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Neste sentido, em que pese o requerente ter logrado 

êxito em demonstrar liame entre o autor e o requerido (probabilidade do 

direito), não é possível identificar o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Explico. A parte autora, apesar de ter apresentado 

comprovações que foi demitido do cargo público que exercia como 

engenheiro civil, não colacionou elementos probatórios quanto à 

irregularidade do ato da administração pública municipal. Em análise ao 

parecer da Comissão do PAD (Processo Administrativo Disciplinar), aquela 

banca entendeu pela aplicação da pena de suspensão disciplinar do autor 

e alternativamente, a critério do gestor municipal, a aplicação da referida 

suspensão ou demissão porque considerou as fortes evidências de 

realização de projetos durante o horário de expediente. Neste viés, não há 

elementos, nesse momento, para se conceder a tutela de urgência. Ante o 

exposto, não estando presentes os requisitos próprios, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE 

JUDICIAL. Assinalo, por oportuno, que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, não concilia 

e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito constitucional da parte autora. Cite-se o requerido para 

que, querendo, apresente resposta, no prazo legal. Em sendo 

apresentada contestação, e suscitadas preliminares, À REPLICA (art. 351 

do NCPC). Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências, Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003825-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE FERREIRA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003825-55.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 15h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003543-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Ação Cível Autos n. 1003543-17.2019.8.11.0011 Requerente: EVA 

PEREIRA DE OLIVEIR Requerido: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por EVA PEREIRA DE OLIVEIR, em 

que se buscou a interdição e curatela do requerido José Pereira de 

Oliveira. A parte autora foi intimada para promover atos de diligências 

necessárias ao andamento do processo, consistente em fornecer 

endereço do réu para citação, mas não se manifestou. Decido. A petição 

inicial deve ser indeferida. Isso porque um dos requisitos basilares para a 

comprovação de hipossuficiência econômica é o conjunto de 

documentação ora determinado e, sendo este frustrado por inércia da 

parte autora, o caso é de indeferimento por inépcia. Em face do que foi 

dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA (AUTOR(A))

C. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000718-66.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Cumpra-se 

com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003877-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. E. -. E. (REU)

B. B. D. C. (REU)

S. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT14081-O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Processo nº: 1003877-51.2019.811.0011 

Requerentes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Requerido: SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA, CONSTRUTORA BORGES EIRELI 

– EPP E BENEDITO BORGES DE CARVALHO. Aqui se tem Ação Civil 

Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual em face de Sidinei Custódio da Silva, Construtora Borges 

Eireli – EPP e Benedito Borges de Carvalho. Decisão de id. 28007196 

deferiu pedido de medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens 

dos demandados com as comunicações necessárias e determinou a 

notificação dos requeridos para se manifestarem no prazo legal. Assim, 

na tentativa de bloquear o valor de R$ 538.507,00 nas contas dos 

requeridos, fora efetivado um bloqueio parcial de aproximadamente R$ 

20.638,87 (vinte mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e sete 

centavos) em diversas contas, tudo conforme id. 29908521. Em 

continuidade, o Ministério Público pugnou pelo cumprimento da decisão 

proferida nos autos para que sejam expedidos ofícios indicados em sede 

exordial. Ademais, o ente ministerial ainda pugnou pela intimação das 

partes acerca dos valores bloqueados (id. 30251664). Os requeridos 

foram devidamente notificados conforme certidão de id. 30357206. A 

defesa de Benedito Borges de Carvalho juntou procuração e pugnou por 

sua habilitação no processo (id. 29916882). A defesa de Sidinei Custodio 

da Silva acostou aos autos a manifestação de id. 30472292, ocasião em 

que pugnou pela liberação dos valores bloqueados em suas contas ou 

pela substituição do bloqueio por um imóvel avaliado em R$ 932.516,93 

(novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e 

três centavos). Ademais, a referida defesa acostou aos autos espelho 

processual do agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 30503442 e id. 30503443). Por fim, 
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a defesa do requerido Sidinei Custodio da Silva apresentou defesa escrita 

em id. 30852085, ocasião em que pugnou pela prioridade de tramitação do 

feito e defendeu a legalidade dos atos praticados. O Município de 

Curvelândia/MT pugnou por sua habilitação nos autos. É o relato. Decido. 

Inicialmente, considerando que o requerido Sidinei Custódio é pessoa com 

mais de 60 (sessenta) anos, defiro a prioridade de tramitação do feito. 

Proceda-se com o necessário para atualizar o sistema. I – DA 

HABILITAÇÃO DA DEFESA DE BENEDITO BORGES DE CARVALHO Defiro 

o pedido de habilitação formulado pela defesa de Benedito Borges de 

Carvalho em id. 29916882. Proceda-se com o necessário para habilitação 

da defesa. Desta forma, restituo o prazo para apresentação da 

manifestação prevista no artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92. Por fim, 

intime-se a defesa dos requeridos Benedito Borges de Carvalho e 

Construtora Borges Eireli – EPP para que, além de se manifestarem acerca 

dos valores bloqueados em id. 29908521, apresentem a defesa prevista 

no artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92. II – DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO OU 

SUBSTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS NAS CONTAS DOS 

REQUERENTES Após o cumprimento das determinações anteriores e 

escoado o prazo para manifestação do requerido Benedito Borges de 

Carvalho e Construtora Borges Eireli – EPP, dê-se vista dos autos ao ente 

ministerial para manifestação, em especial em relação ao pedido de 

liberação ou substituição dos valores bloqueados via Bacen-Jud. III – DA 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS Conforme bem observado pelo ente ministerial, a 

decisão proferida em id. 28007196 já deferiu a expedição dos ofícios 

requeridos nas letras “a” até “e”, do item 5, da petição inicial. No entanto, 

até a presente data a referida decisão foi cumprida de modo parcial. 

Assim, cumpram-se imediatamente as seguintes determinações: 

Expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça; Compulsando o feito, 

verifico que não houve expedição de ofício a Corregedoria Geral da 

Justiça nos moldes requeridos pelo ente ministerial. Assim, expeça-se 

ofício à Corregedoria Geral da Justiça para que esta informe aos Cartórios 

de Registro de Imóveis do Estado a distribuição da presente ação e a 

decisão de indisponibilidade dos bens dos requeridos. Expedição de ofício 

ao Departamento de Trânsito Estadual; Outrossim, também não há nos 

autos ofício expedido para o Departamento de Trânsito Estadual. Assim, 

expeça-se ofício ao Departamento Estadual de Trânsito para que este 

obste a transferência de propriedade de veículos que estejam em nome 

dos requeridos, observando-se a decisão que determinou a 

indisponibilidade dos bens deste. Expedição de ofício aos Cartórios de 

Registro de Imóveis dos Municípios de Cuiabá, Mirassol D’Oeste, 

Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, e Cáceres, todos do Estado de 

Mato Grosso; De outra banda, insta observar que, em que pese a 

expedição de ofícios por esta Secretaria aos Cartórios de Registros de 

Imóveis das Comarcas de Cuiabá, Cáceres, São José dos Quatro Marcos 

e Mirassol D’oeste, verifico que em nenhum dos ofícios foram solicitadas 

informações acerca de bens imóveis registrados em nome dos requeridos. 

Assim, o requerimento inicial do ente ministerial não restou cumprido nos 

termos da decisão de id. 28007196. Ante isso, expeça-se ofício aos 

Cartórios de Registros de Imóveis das Comarcas de Cuiabá, Cáceres, São 

José dos Quatro Marcos e Mirassol D’oeste, informando acerca da 

decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos e 

solicitando-se informações acerca dos bens imóveis registrados em nome 

dos requeridos. Fixo o prazo de 15 (dias) para resposta dos ofícios. 

Expedição Delegacia da Receita Federal Também não há nos autos 

qualquer notícia acerca da expedição de ofícios à Delegacia da Receita 

Federal requisitando-se o envio das declarações de bens e rendimentos 

dos requeridos dos últimos 05 (cinco) anos. Assim, expeça-se ofício à 

Delegacia da Receita Federal requisitando-se o envio das declarações de 

bens e rendimentos dos requeridos dos últimos 05 (cinco) anos. 

Expedição de ofício ao Banco Central; Por fim, considerando que, 

conforme disposto ainda em sede inicial, a efetivação de bloqueios via 

sistema BACEN-JUD supriria a expedição de ofício ao Banco Central, deixo 

de determinar a efetivação de tal medida. Assim, não se faz necessário o 

envio do ofício de nº 536/2020 acostado aos autos em id. 30381566. IV – 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Em observância ao disposto no §3º, do art. 17, 

da Lei nº 8.429/1992, defiro o pedido de habilitação formulado pelo 

Município de Curvelândia/MT em id. 31045772. Escoado o prazo para 

manifestação do ente ministerial, conclusos para deliberações. Intimem-se 

as partes acerca da presente decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003932-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO PADOVEZ OAB - SP74524 (ADVOGADO(A))

WILLIAM FERRARI KASSIS OAB - SP350590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Autos: 1003932-02.2019.8.11.0011 Os 

autos tratam de ação de divórcio puro, cuja união teria se desfeito há 41 

anos. Afirmou não ter amealhado bens durante a união. A ré foi citada 

pessoalmente e concordou com o pedido. Decido. Do Divórcio O direito ao 

divórcio, atualmente, não está condicionado à anuência do outro cônjuge e 

nem se há de perquirir, para decretá-lo, por si só, razões de culpa ou dolo. 

Nesse sentido, a Emenda Constitucional 66/2010. Da alteração do nome. 

Nego ao autor o direito de ver reduzido o nome da ré em razão do divórcio, 

eis que o uso da versão do seu nome escolhida com o casamento tem 

forte carga mista potestativa e somente pode ser reconhecida a retirada 

sendo demonstrada fortemente o prejuízo ao autor e ausência de prejuízo 

à ré, ou a pedido da própria ré, o que não ocorreu neste caso. Dispositivo 

Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para 

decretar o divórcio do casal. Expeça-se mandado ao cartório respectivo 

para averbação. Transitado em julgado a sentença, arquivem-se os autos 

na condição de findo. Cumpra-se. Mirassol D'Oeste-MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002261-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o Advogado a juntar nos autos a guia de depósito para vinculação 

nos autos, conforme requerido pela Conta Unica com urgência. Mirassol 

d'Oeste/MT, 14 de abril de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES MUSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 31244332. Para constar lavrei a presente. 
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Mirassol D’Oeste, 15 de abril de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-62.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. DALVA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES OAB - GO0024238A 

(ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010519-62.2012.8.11.0011. REQUERENTE: M. DALVA DE OLIVEIRA - ME 

REQUERIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, MASTERFRIO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Vistos. INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar acerca do cálculo e certidão de ID 29541480, no prazo de 

15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-28.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PEREIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE CASSIA BOTELHO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010088-28.2012.8.11.0011. REQUERENTE: MILTON PEREIRA 

MERQUIADES REQUERIDO: ROSANA DE CASSIA BOTELHO DE 

CARVALHO Vistos. Em análise dos autos, constata-se que já foi tentada 

penhoras, todavia, o único bem encontrado foi considerado pela Turma 

Recursal bem de família protegido pelo manto da impenhorabilidade, 

conforme decisão de Mandado de Segurança de ID 31005772. Ademais, 

ressalto que a presente ação foi distribuída em 2012 e até o momento a 

parte exequente não logrou êxito em localizar qualquer bem da executada, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas conforme já 

dito alhures. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. A execução iniciou-se há vários anos e até o momento a 

parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora 

este Juízo tenha efetuado todas as diligências necessárias. Isto posto, 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Isto posto, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003423-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003423-71.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: EZEQUIEL CAROLINO DE 

SOUZA EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. INTIME-SE 

a parte exequente para manifestar acerca do petitório de ID 31179515 e 

documentos anexos, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, 

CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de abril de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003424-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003424-56.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: EZEQUIEL CAROLINO DE 

SOUZA EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Os autos 

vieram conclusos diante da petição de ID 31148245 em que a requerida 

pugna pela extinção do feito ao argumento de que todos os créditos 

anteriores à recuperação devem se submeter aos efeitos desta e ser 

pago conforme plano homologado. Pois bem. Contudo, tenho que os 

argumentos da executada não merecem prosperar. Explico. A Lei de n. 

11.101/05 preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido 

da recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído quando 

do trânsito em julgado da sentença, datado em 22/01/2020 em ID n. 

26416150, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, 

logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 
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constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim, com o fito 

de dar prosseguimento ao feito, na toada da manifestação da exequete, 

determino que se INTIME a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, INTIME-SE a 

parte exequente para que adote as providências cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001972-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULLYWAN DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001972-45.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: VICENTE DA SILVA ABREU 

EXECUTADO: SULLYWAN DA SILVA Vistos. Em análise dos autos, 

constata-se que já foram tentadas todas as hipóteses de penhora de bens 

e valores, todavia, sem êxito em qualquer delas. Ademais, ressalto que a 

presente ação foi distribuída em 2018 e até o momento a parte exequente 

não logrou êxito em localizar qualquer bem da executada, muito embora 

este Juízo tenha efetuado diversas tentativas conforme já dito alhures. 

Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. A execução iniciou-se há vários anos e até o momento a 

parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora 

este Juízo tenha efetuado todas as diligências necessárias. Isto posto, 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Isto posto, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 31259098. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 15 de abril de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000602-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LEITE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

de Id. 31261784, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §3º da R. Decisão de Id. 30552188. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 15 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000149-34.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SOUZA ALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE SALETE GALIASSI (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000149-34.2020.8.11.0086 

EMBARGANTE: ROSANA SOUZA ALVES EMBARGADO: MARINEIDE 

SALETE GALIASSI Vistos, etc. Numa análise apurada da petição inicial é 

possível notar que a parte Autora se declara “comerciária”, que busca no 

presente feito a transferência de uma camionete Mitsubishi L-200 Triton, 

Flex, ano 2011/2012. Além disso, em pesquisa efetuada junto ao Sistema 

Renajud fez extrai-se que a Requerente é proprietária de 01 (um) VW/Gol 

1.6L MB5 – 2019/2020. Por tais razões, determino a intimação da parte 

Autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do 

Código de Processo Civil), para fins de regularizar o conjunto probatório 

da sua situação de pobreza. Cabe à parte Postulante demonstrar, 

contabilmente e de forma detalhada o motivo da alegada impossibilidade de 

pagar a taxa judiciária exigida. O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária ou 

indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 e 99, § 2°, do Código 

de Processo Civil. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-42.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE VASCONCELOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000239-42.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): MICHELLE VASCONCELOS SOARES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. De proêmio, 

considerando que em pesquisa realizada junto ao Sistema Renajud foi 

constatado que a Autora é proprietária de 02 (dois) veículos, quais sejam, 

Toyota/Corolla XEI20FLEX 2012/2013 e Honda/Pop 100 2007/2007, intime-a 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de 

Processo Civil), para fins de regularizar o conjunto probatório da sua 

situação de pobreza. Cabe à parte Postulante demonstrar, contabilmente e 

de forma detalhada o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa 

judiciária exigida. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária ou indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-24.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA DE OLIVEIRA LINJARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000570-24.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): BARBARA DE OLIVEIRA LINJARDI REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Denota-se que o feito 

não foi instruído com prova do requerimento administrativo, documento 

imprescindível para os feitos desta natureza, nos termos da decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 631240, com repercussão geral reconhecida. 

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte Requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e apresentar o comprovante 

de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

exordial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-23.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA MARCOMINI MOLINARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BELLATO PALIN OAB - PR25755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000389-23.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): ANA APARECIDA MARCOMINI MOLINARI REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. De proêmio, 

considerando que em pesquisa realizada junto ao Sistema Renajud 

(anexa) foi constatado que a parte Requerente é proprietária de um 

Toyota/Corolla GLI18 CVT, Ano/Modelo 2019/2019, intime-a para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo 

Civil), para fins de regularizar o conjunto probatório da sua situação de 

pobreza. Cabe à parte Postulante demonstrar, contabilmente e de forma 

detalhada o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária 

exigida. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento 

do pedido de gratuidade judiciária ou indeferimento da petição inicial, na 

forma do art. 321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 13 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000385-83.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DA SILVA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000385-83.2020.8.11.0086 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JEFERSON DA SILVA 

RAMOS Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil) para 

fins de comprovar o recolhimento das custas processuais. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 08 de abril de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000031-58.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FELIPE DE GODOY (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000031-58.2020.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de DIOGO FELIPE DE GODOY, ambos 

qualificados nos autos. Verifica-se que no ID nº 28361535, a parte 

requerente informou o desinteresse do prosseguimento do feito, ante a 

composição amigável feita com o requerido. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Ante o pedido formulado pela parte 
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autora (ID nº 28361535), é de rigor a extinção do feito sem resolução de 

mérito, mesmo sem a concordância do requerido, ao passo que não citado 

no feito. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro 

integralmente o pedido constante no ID nº 28361535 e julgo extinto o 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Proceda-se ao recolhimento de eventual 

mandado de busca e apreensão expedido, bem como a baixa de eventual 

restrição existente no veículo, oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, 

bem como ao desentranhamento dos documentos que instruem a inicial. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 02 de abril de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000041-05.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MARIO DE SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000041-05.2020.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de veículo alienado fiduciariamente, 

com pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as 

alterações procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 

13.043/2014, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de ALEXANDRE MARIO DE SANTANA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que no ID nº 29301161, a parte 

requerente informou o desinteresse do prosseguimento do feito, ante a 

composição amigável feita com o requerido. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Ante o pedido formulado pela parte 

autora (ID nº 29301161), é de rigor a extinção do feito sem resolução de 

mérito, mesmo sem a concordância do requerido, ao passo que não citado 

no feito. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro 

integralmente o pedido constante no ID nº 28361535 e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Proceda-se ao recolhimento de 

eventual mandado de busca e apreensão expedido, bem como a baixa de 

eventual restrição existente no veículo, oficiando-se o CIRETRAN local e 

DETRAN, bem como ao desentranhamento dos documentos que instruem a 

inicial. Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 02 

de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000904-29.2018.8.11.0086 Vistos. Cumpra-se 

o despacho de ID nº 21056891, remetendo-se os autos ao substituto legal. 

Às providências. NOVA MUTUM, 15 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000403-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REU)

HELENA SOUZA THEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000403-75.2018.8.11.0086 Vistos. 

Manifeste-se o requerido/embargante, no prazo de 05 (cinco) dias sobre 

os documentos novos juntados nos ID's 23220864, 23220870, 23220887, 

23229011, que não acompanharam a petição inicial. Após, manifestem-se 

as partes, em 05 (cinco) dias se pretendem produzir prova em audiência 

acerca da data de conclusão da edificação construída no terreno objeto 

do compromisso de compra e venda objeto desta lide. Ao final, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 

15 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILVANO MARIA DO SACRAMENTO (EXECUTADO)

INDIANARA REGINA CAPELARI DO SACRAMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

_________ Processo nº. 1001821-48.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial ajuizada por MUTUM AGRO PECUÁRIA S/A 

em face de INDIANARA REGINA CAPELARI DO SACRAMENTO e OUTRO, 

estando todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. No ID nº 

25838538 foi celebrado acordo entre as partes, em que informam terem 

transacionado o pagamento extrajudicialmente, de forma amigável, ficando 

as diligências de cartório e eventuais custas remanescentes a cargo dos 

executados Vieram os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em vista do acordo celebrado no ID nº 25838538, e por ser 

expressão da vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo às 

mesmas, HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos. Isto posto, ante a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Honorários na forma do acordo. Eventuais custas 

remanescentes a cargo dos executados. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição e 

demais anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002393-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACEDO - ME (EXECUTADO)

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002393-04.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

SICREDI CENTRO NORTE em face de MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACEDO 

- ME, todos qualificados nos autos em epígrafe. Ao ID nº 23477372, 
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acordo entabulado entre as partes. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Em vista do acordo celebrado ao ID nº 

23477372, e por ser expressão de vontade das partes e não vislumbrar 

qualquer prejuízo às mesmas, HOMOLOGO o acordo realizado, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos. Por sua vez, suspenda-se o feito, na 

forma requerida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. 

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 07 de janeiro de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101295 Nr: 980-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

Renato Alves de Freitas, Paulo Humberto Alves de Freitas, Vilma Piva 

Battaglini, Erla Giovana de Matos Freitas, Moacyr Battaglini, Agropecuária 

Tabatinga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, 

DAVID GARON CARVALHO - OAB:19440/O, David Garon Carvalho 

Gerlen - OAB:19440, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O

 Vistos.

 Determino a retificação do auto e cata de alienação por iniciativa particular 

para constar na descrição do bem a Av. 3/579 da matrícula nº 579 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53975 Nr: 1467-50.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pirajá Luiz Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rhicardo Campos Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76058 Nr: 4634-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75012 Nr: 3561-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Geller, Daiana Taisa Puhl Geller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Gustavo 

Alberto Almonacid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347/MT, 

Maria Cecília Prandine Moleiro - OAB:MT 16.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Elaine Cristina Ogliari - OAB:9.744, Felipe Evaristo 

dos Santos Galea - OAB:OAB/SP 220.280, Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538, Raquel Mansanaro - OAB:SP 271.599, Renan 

Frediani Torres Peres - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para manifestar-se 

sobre a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 1.181/1.185, 

em 5 (cinco) dias, e, havendo concordância, para que depositem a verba 

honorária em sua integralidade, na proporção de 50% para a autora e 50% 

para a requerida, visto que a perícia será rateada entre estas, nos termos 

do artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, a teor da decisão de fls. 

1.173.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79608 Nr: 2736-56.2014.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supergasbras Energia Ltda. (S H V Gas Brasil Ltda.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira Braga Filho Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carneiro da Cunha Nogueira - 

OAB:126086, Faize Daoualibi - OAB:66046, Marco Rogério Ferraz De 

Araújo Junior - OAB:95742, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - 

OAB:18280/A, Sabrina Kluft Lopes da Silva De Oliveira - OAB:114694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003138-47.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANO BORGES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003138-47.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de bem alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004, ajuizada pela BV 

FINANCEIRA DE CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor FRANCIANO BORGES DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o requerente que a requerida deixou de 

pagar prestações a partir de junho/2019 do financiamento obtido junto à 

instituição requerente, tendo oferecido como garantia mediante alienação 

fiduciária o seguinte bem: um automóvel Fiat Pálio, Geração Sporting, 1.6, 

ano/modelo 2014/2014, chassi 9BD196263E2210950, placa OHS2223, cor 

branca. Diante disso, a requerente efetuou o protesto no Cartório do 2º 

Ofício de Nova Mutum/MT, estando o devedor devidamente constituído em 

mora. Com a exordial, trouxe os documentos de ID nº 27534261, 
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27534266, 27534267, 27534270, 27534274, 27534275, 27534277, 

27534279, 28039457 e 28039459. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos carreados aos autos, 

verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento 

da tutela pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da 

inadimplência do réu, bem como da respectiva mora, conforme se infere 

dos documentos anexados ao processo. Assim, comprovado o 

inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido 

expresso por parte do credor fiduciário para concessão liminar de busca 

e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob 

pena de negativa de vigência da Lei Federal. Considerando que restou 

provada a mora, bem como os demais requisitos legais do art. 3º do 

Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na pessoa de seu 

representante, mediante termo de compromisso, sendo vedada a retirada 

do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 (cinco) dias para o 

requerido efetue o pagamento integral da dívida. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão. Cite-se o réu para, querendo, em 05 (cinco) dias, 

pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, ou para oferecerem resposta, no 

prazo de quinze dias, tudo a contar da execução da liminar (Decreto-Lei 

nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios do art. 212 do NCPC. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Nova Mutum, 14 de abril de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-59.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010618-59.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DORIVAL CARLOS DA SILVA Endereço: Fazenda 

DOIS IRMÃOS, BR 163, KM 630, ZONA RURAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: WALLISON KENEDI DE LIMA 

- MT0016704A POLO PASSIVO: Nome: GILBERTO PADILHA - EPP 

Endereço: Avenida PERIMETRAL DA SAMABAIAS, 419, PERIMETRAL, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - MT10203-O Senhor(a): DORIVAL 

CARLOS DA SILVA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

petição retro juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se 

manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-27.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000725-27.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JOSE AMARO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-12.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE VIEIRA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000726-12.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FRANCISLAINE 

VIEIRA BRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

27/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-94.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE VIEIRA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000727-94.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FRANCISLAINE 

VIEIRA BRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFONICA DATA S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

27/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-79.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000728-79.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:PABLO 

JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 27/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1001202-21.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 4.275,18 ESPÉCIE: 

[Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO Endereço: 

Rua Das Hortências, 331 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: GILMAR DIAS - MT16127/O 

POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Endereço: desconhecido Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no 

ID 26977281 é tempestivo. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL NASCIMENTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003078-74.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SAMUEL NASCIMENTO CARVALHO REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. De proêmio, importa salientar que o 

Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 

1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CBSS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE CRISTINA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO 

n. 1000317-07.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.129,07 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO CBSS S.A. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, EDIFICIO 

BRADESCO, 15 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 POLO PASSIVO: Nome: ROSINETE CRISTINA DE SOUZA 

Endereço: Rua dos Coqueiros,, s/n, quadra 16 lote 19, centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, conforme parte da decisão a seguir transcrita: "... 

INTIME-SE a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Consigne-se que, 

transigindo as partes no curso do presente feito ou havendo pagamento 

da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de acostar o 

respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de realização 

de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da parte 

Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em multa 
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em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado..." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). NOVA MUTUM, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010219-93.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARILEIDE LEANDRO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Defiro a “Execução 

de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte 

Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 

de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1003208-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DE ID 31261352, 

requerendo o que entender de direito no prazo legal. NOVA MUTUM, 15 de 

abril de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM E 

INFORMAÇÕES: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 - TELEFONE: (66) 33083434

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-51.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES FURLAN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO DE PAULA E SILVA OAB - MT0009900A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HORTENCIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010162-51.2012.8.11.0086 Valor da causa: R$ 8.163,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

POLO ATIVO: Nome: HERCULES FURLAN DA SILVA Endereço: Avenida 

DOS CANARIOS, 02, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS 

DO(A) EXEQUENTE: LUIS FELIPE LAMMEL - MT7133-O, DANILO DE PAULA 

E SILVA - MT0009900A POLO PASSIVO: Nome: JOSE HORTENCIO DA 

SILVA Endereço: Avenida DOS PAVOES, 04, Q A, L 04, RESIDENCIAL 

ACACIAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: EDSON EMILIA DA ROCHA - MT0022746A Senhor(a): 

HERCULES FURLAN DA SILVA Pelo presente, extraído dos autos da 

AÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

se manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade juntada retro, no 

prazo de 15 (dias), sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010646-95.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO PIVETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO OAB - MT0013065A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HAMERSKI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010646-95.2014.8.11.0086 EXEQUENTE: ALESANDRO PIVETTA 

EXECUTADO: MARCIO HAMERSKI - ME Vistos, etc. Vistos Através do 

sistema Infojud o magistrado localizou o seguinte endereço, diverso do 

informado na exordial em relação ao empresário individual: CPF/CNPJ: 

17.168.356/0001-31 Nome do contribuinte: MARCIO HAMERSKI Tipo 

logradouro RUA Endereço: DAS IMBURANAS Número: 2551 Complemento: 

LETRA W SALA 01 Bairro: ARARA AZUL Município: NOVA MUTUM UF: MT 

CEP: 78450-000 Telefone: Fax: Cite-se a requerida por mandado ou AR no 

endereço informado, comprovado por certidão de OJ que não se encontra 

mais no local, defiro a citação por edital, nomeando a DP como curadora 

especial do réu. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-70.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA B CANCI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO KRAUZER DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010292-70.2014.8.11.0086 REQUERENTE: KATIA B CANCI - ME 

REQUERIDO: ROBERTO KRAUZER DE SOUZA Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 

de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICLEIA PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000084-73.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JESSICLEIA PEREIRA SOARES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro a “Execução de 

Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, 

pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 

513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. BAZANA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000278-10.2018.8.11.0086 REQUERENTE: C. K. BAZANA - ME 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ALVES Vistos, etc. Através do sistema 

Infojud o magistrado localizou o mesmo endereço da exordial: CPF/CNPJ: 

112.672.608-74 Nome do contribuinte: ANTONIO CARLOS ALVES Tipo 

logradouro Endereço: OTR COMUNIDADE SAO FRANCISCO Número: SN 

Complemento: Bairro: ZONA RURAL Município: NOVA MUTUM UF: MT CEP: 

78450-000 Assim, determino que o requerente informe o endereço em 15 

dias, sob pena de extinção, já que não cabe citação por edital. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-19.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCESCOLLI KAUE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000732-19.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FRANCESCOLLI 

KAUE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

27/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-04.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA PIRES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000733-04.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LUDMILA PIRES 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-86.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000734-86.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FELIPE LUCAS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

27/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-71.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000735-71.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FELIPE LUCAS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

27/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-87.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010211-87.2015.8.11.0086 REQUERENTE: CLAUDIA DE LIMA SILVA 

SOUZA FARIAS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. A parte requerida já fora intimada e não apresentou 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-27.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMIL ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010064-27.2016.8.11.0086 REQUERENTE: ATAMIL ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: BRADESCARD Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-67.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE DE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010126-67.2016.8.11.0086 REQUERENTE: ROZILENE DE ARRUDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CHARLES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010030-18.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ANA CHARLES REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-57.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOLEDADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010504-57.2015.8.11.0086 REQUERENTE: RENATA SOLEDADE SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-28.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CHRISTIANO HORN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010008-28.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ALFREDO CHRISTIANO HORN 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

15 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-05.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010210-05.2015.8.11.0086 REQUERENTE: CLAUDIA DE LIMA SILVA 

SOUZA FARIAS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PACIFE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001246-06.2019.8.11.0086 REQUERENTE: AGNALDO PACIFE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIVACI FRANCISCO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1002042-94.2019.8.11.0086 Reclamante: Divaci Francisco Nunes 

Reclamada: Ativos S.A. Securitizadora Créditos Financeiros Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 31147204), opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado 

o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELLA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1000746-08.2017.8.11.0086 Reclamante: Marcella Calciolari Tafernaberry 

Dias Reclamada: Claro Tv. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo 

celebrado entre as partes (id. 30516613), opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento por meio de 

deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010006-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JASCIARA FURTADO COSTA BEBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI LEANDRO ROSA (EXECUTADO)

FRANCILEIDE BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010006-87.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: JASCIARA FURTADO COSTA BEBER EXECUTADO: RUDINEI 

LEANDRO ROSA, FRANCILEIDE BEZERRA DA SILVA Vistos, etc. Dispenso 

o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos 

autos que a Exequente foi intimada para que em 10 [dez] dias 

manifestasse no presente feito, informando o endereço atualizado da 

reclamada, contudo a mesma quedou-se inerte. É certo que a Exequente 

foi intimada para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos 

autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. 

Assim, considerando a quantidade de processos que este Juizado 

Especial possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de 

forma definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, 

entendo que ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda 

superveniente da Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino 

pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, 

inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 

Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000746-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELLA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS 

REQUERIDO: CLARO TV Processo nº 1000746-08.2017.8.11.0086 

Reclamante: Marcella Calciolari Tafernaberry Dias Reclamada: Claro Tv. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

30516613), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010522-15.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA B CANCI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDON BECKER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN OAB - MT11955-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010522-15.2014.8.11.0086 Reclamante: Katia B Canci - Me Reclamado: 

Ildon Becker Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 19299902 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 
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mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de desistência desta ação, 

e, em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010355-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GARBELINI E PADILHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L F DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010355-90.2017.8.11.0086 Reclamante: Garbelini e Padilha Ltda - Me 

Reclamado: L F dos Santos Serviços Administrativos - Me Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A 

Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 

23121685 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-98.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010111-98.2016.8.11.0086 Reclamante: Claudio Lemes dos Santos 

Reclamado: Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações. Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 

20991692 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010443-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELA LUCIA BRANCALIONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo: 

8010443-31.2017.8.11.0086 Reclamante: Gilberto Padilha - EPP 

Reclamado: Ariela Lucia Brancalione. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 23121681 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-33.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT7303-O (ADVOGADO(A))

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010331-33.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: EDIVALDO DOS SANTOS EXECUTADO: EDSON DOMINGOS 

DOS SANTOS Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 29091173), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, 

opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010673-15.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MIGUEL DA SILVA PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

8010673-15.2013.811.0086 Reclamante: João Pereira de Paiva Reclamado: 

Paulino Miguel da Silva Produções - Me Vistos, etc. Dispenso o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o 

Exequente foi intimado para que em 05 [cinco] dias manifestasse no 

presente feito, requerendo o que entendesse de direito, contudo o mesmo 

quedou-se inerte. É certo que o Exequente foi intimado para suprir a 

determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de que 

tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente do 

Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001624-59.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JONAS SILVA BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 30507584] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, o Reclamante 

concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 30959107], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-53.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010082-53.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMIR JESUS DE SOUZA REQUERIDO: OI S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 10566246), opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELOIZA SALES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001460-94.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIA ELOIZA SALES OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 30276112] 
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considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 30961822], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001461-79.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANA FERREIRA NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 30188479] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 30711334], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODINILSON BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001708-60.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ODINILSON BENEDITO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 30367508] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 30956258], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA LOPES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001820-29.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA LOPES DO CARMO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 30362407] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 30956287], razão pela qual, a extinção do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 429 de 730



feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001501-61.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ZENIR DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 30333421] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 30958529], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CABRAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS III - BRZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DIAS DA SILVA OAB - SP119848-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000513-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMIR CABRAL DE ARAUJO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS III - 

BRZ, MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 23716134 por Ademir Cabral de Araujo, 

ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id. n. 22860057 

padeceria do vício de omissão. Conheço dos embargos de declaração 

porque tempestivos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, sustenta a parte embargante, 

com razão, que fora homologado o acordo entabulado com a reclamada 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Industria Exodus III – 

BRZ, extinguindo o feito com resolução do mérito, sem analisar o mérito 

com relação a Reclamada Meiberg Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Multissetorial. Com efeito, a sentença foi proferida sem a 

devida atenção ao petitório das partes, o que enseja a sua anulação e os 

demais atos processuais subsequentes eventualmente praticados. "Ex 

positis”, nos termos do art. 494, inciso II, do Código de Processo Civil, 

opino pelo ACOLHIMENTO do Recurso de Embargos de Declaração 

interposto sob id n. 23716134, para anular a sentença proferida sob id. n. 

22860057, ante a extinção do feito sem apreciação do mérito. Em 

observância ao Princípio da Duração Razoável do Processo e ao Princípio 

da Cooperação, previstos no Art. 4º e no Art. 6º, respectivamente, ambos 

do Código de Processo Civil, segundo os quais as partes tem o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito e no intuito de 

propiciar aos jurisdicionados uma célere e efetiva prestação jurisdicional 

passo a proferir sentença nos moldes a seguir transcritos: Com esteio no 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, nota-se 

que o Reclamante e o Reclamado Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios da Industria Exodus III – BRZ celebraram acordo para por fim à 

lide, conforme se extrai da minuta constante da id. n.10562409 destes 

autos, restando apenas a homologação do referido acordo por este juízo. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Quanto à 

preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela 

Reclamada, opino pelo seu desacolhimento, uma vez que o crédito objeto 

da ação foi transferido a reclamada por meio de cessão. Sem mais 

delongas, passo a apreciar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos Morais e Repetição de 

Indébito com Tutela de Urgência proposta por Ademir Cabral de Araujo em 

desfavor de Meiberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multissetorial. O Reclamante aduz que ao solicitar empréstimo junto a uma 

instituição financeira teve o crédito negado, devido a existência de dois 

protestos junto ao Cartório de 2º Ofício de Nova Mutum, sendo um no valor 

de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), referente à duplicata nº 

2277/1-1, com vencimento em 30.03.2017 e inclusão em 10.04.2017 e, o 

outro no valor de R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais), 

referente à duplicata nº 002397/1-1, vencida em 30.03.2017, com inclusão 

em 17.04.2017, tendo como credora a empresa Solcrop Ind. e Comer. 

Agrícola LTDA e as reclamadas. Relata que os débitos já tinham sido 

pagos na data de 10.04.2017, através do cheque nº 274, entregue ao 
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representante da empresa Solcrop Indústria e Comércio Agricola Ltda, no 

valor de R$12.800,00, juntamente com a nota de devolução dos 

fertilizantes Cropsuper S800 no valor de R$4.560,00. Aduz que tomou 

conhecimento da negativação na data de 22.05.2017 e entrou em contato 

com a empresa Solcrop Ind. e Comer. Agrícola LTDA, requerendo a baixa 

do protesto indevido, onde apenas em 26.05.2017 foi emitida a carta de 

anuência e, em 29.05.2017 foi realizado o cancelamento do protesto. 

Afirma que, o Requerente suportou por 19 dias o seu nome protestado 

indevidamente. Afirma, ainda, que após a baixa do referido protesto 

continuo as negociações junto ao banco a fim de viabilizar o custeio da 

safra, entretanto, novamente o crédito fora negado, tendo o reclamante 

apresentado o comprovante da baixa de protesto. Entretanto, foi 

informado que se tratava de negativação junto ao SPC/Serasa. Narra que, 

embora tenha cumprido com o pagamento, seu nome não foi retirado dos 

órgãos de proteção ao crédito. Fato que culminou na propositura da 

presente ação. Em sede de contestação a Reclamada aduz que o título 

objeto da ação (Duplicata n.º002397, no valor de R$ 6.960,00) foi 

adquirido por meio de Termo de Cessão, celebrado com a empresa 

Solcrop Indústria e Comércio Agrícola Ltda, em 07/12/2016. Aduz que não 

participou da transação comercial havida entre as partes, sendo a 

empresa emitente do título a única responsável por eventuais danos 

causados. Afirma, ainda, que não há comprovação de devolução de 

mercadorias, tendo o reclamante cometido um erro grosseiro ao ter 

supostamente “adimplido” sua obrigação perante a emitente, SOLCROP, 

uma vez que esta não mais detinha a titularidade do crédito e sequer 

poderia receber tal pagamento. Ao final, afirma ser legitima a negativação 

e pugna pela improcedência do feito. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito 

[art. 373 I e II]. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em relação à cessão de crédito, dispõe o art. 290 do 

Código Civil que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao 

devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o 

devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da 

cessão feita. A regra em questão destina-se a garantir a eficácia do 

negócio jurídico em relação ao devedor, de forma que, caso não ocorra a 

notificação, válido será o pagamento efetuado ao cedente. No vertente 

caso, restou demonstrado que o crédito foi cedido a Reclamada, 

entretanto, o reclamante não fora notificado da referida cessão, logo 

válido é o pagamento realizado ao cedente do crédito, no caso a empresa 

Solcrop. Partindo dessas premissas, verifica-se que houve o 

adimplemento da obrigação, conforme consta do comprovante de 

pagamento e da carta de anuência aportada aos autos, bem como, a 

restrição de crédito foi mantida mesmo após o referido pagamento. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava [CPC, art. 373, I], vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

manutenção do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada por dar causa à manutenção da inscrição restritiva de crédito 

em nome do Reclamante por débito comprovadamente quitado. A 

manutenção do apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação de 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa Reclamada. 

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é 

in re ipsa e o nexo causal necessário é a manutenção indevida da 

negativação. Da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes surge o 

direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados. No que tange a quantificação da 

indenização, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 [cinco mil reais], quantia 

esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Pelo exposto, opino pela homologação do acordo entabulado 

entre o Reclamante e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da 

Industria Exodus III – BRZ por sentença, para que, quanto a estes, surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil e; Opino, ainda, 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a 

teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. n. 9965203]. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

[art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 6 de abril de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-60.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000005-60.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE TAVARES DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade e Revisão de Claúsulas Contratuais com Pedido de Restituição de 

Valores e Repetição de Indébito com Antecipação de Tutela proposta por 

José Tavares da Costa em desfavor de Banco Bradesco S.A., com o 

objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais, e, ainda, revisar o 

contrato celebrado devido à cobrança de juros que alega abusivos, de 

forma que, ao final, sejam modificados os encargos e condenado o 

requerido a restituir ao autor eventuais valores pagos a maior. Com efeito, 

os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam 

prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como 

se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise mais acurada (perícia contábil), a fim de 

verificar a existência de qualquer encargo exorbitante à parte 
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consumidora. Nesse sentido tem decidido a Turma Recursal Única (TJMT): 

REVISIONAL DE CONTRATO – NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A revisão judicial de 

cláusulas de contrato, onde se discute encargos financeiros, cumulada 

com pedido de repetição de indébito ou compensação de créditos, implica 

na necessidade de realização de prova contábil. (N.U 

8010405-82.2016.8.11.0044, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/09/2019, 

Publicado no DJE 13/09/2019) Partindo dessas premissas, bem como se 

apresentando necessária a realização de perícia contábil, outro caminho 

não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor 

complexidade. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

MOZAR BATISTA DE CARVALHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000318-20.2018.8.11.0012 REQUERENTE: HDI SEGUROS S.A. 

REQUERIDO: MOZAR BATISTA DE CARVALHO e outros Vistos. HDI 

SEGUROS S/A ingressou com a presente Ação Regressiva em face de 

MOZAR BATISTA DE CARVALHO e o ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, narra a inicial que o 

Requerido Mozar dirigia veículo de propriedade do Estado de Mato Grosso 

quando abalroou veículo dirigido pelo segurado da parte autora, vindo a 

causar vultosos prejuízos. Citado, o primeiro requerido permaneceu inerte, 

enquanto o Estado de Mato Grosso alegou preliminarmente a ausência de 

pressupostos para a denunciação da lide, além da ilegitimidade passiva. A 

parte autora apresentou réplica reiterando os termos da inicial. Os autos 

vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento de decido. 

Inicialmente, DECRETO a revelia de Mozar Batista de Carvalho, porém, sem 

aplicar seus efeitos materiais, já que, como será enfrentado adiante, há 

matérias de ordem pública que inviabilizam o julgamento de mérito da 

demanda. Em detida análise dos autos, tenho que o processo merece ser 

extinto sem resolução do mérito, havendo mais de uma razão para 

alcançar tal conclusão, conforme se passa a expor. - Ilegitimidade passiva 

do Estado de Mato Grosso Como é cediço, a Teoria da Responsabilidade 

Civil exige para a verificação do dever de reparar, a existência de três 

pressupostos, quais sejam: um ato ilícito, um dano e um nexo de 

causalidade. Presentes tais pressupostos, surge o dever de reparação. 

Porém, é preciso analisar a pertinência subjetiva do dever de reparar, já 

que, somente aquele que é responsável pela prática do ato pode ser por 

ele responsabilizado. Na hipótese dos autos, quem conduzia o veículo 

responsável pela causação do dano alegado era servidor municipal, não 

havendo qualquer vínculo entre o suposto causador do dano e o Estado 

de Mato Grosso. Ademais, o simples fato do veículo supostamente 

pertencer ao Estado não o torna responsável pelos danos eventualmente 

causados pelo seu uso, uma vez que para a responsabilização estatal é 

imprescindível que o agente público aja nesta qualidade. Some-se a isso o 

fato de que o veículo, conforme demonstrou o Estado, havia sido cedido 

ao Município, tendo este último se responsabilizado por eventuais danos 

causados ou sofridos pelo bem, a excluir assim qualquer relação entre o 

dano supostamente causado e o Estado de Mato Grosso, a evidenciar sua 

ilegitimidade passiva. - Da Teoria da Dupla Garantia O Supremo Tribunal 

Federal há muito já sedimentou o entendimento de que o art. 37, § 6º da 

Carta Magna, prevê o princípio da dupla garantia. Isso porque, de uma 

lado, protege a vítima, já que permite a ela buscar diretamente do Estado o 

ressarcimento dos danos causados por agentes públicos, ao mesmo 

tempo em que protege estes últimos de que sejam pessoalmente 

responsabilizados pelos atos praticados no exercício da função. Desse 

modo, a parte autora, ao eleger diretamente o agente público como 

destinatário da ação de ressarcimento, incorreu em equívoco. Com efeito, 

caso o Município tivesse sido inicialmente arrolado no polo passivo, seria 

possível o prosseguimento da ação em relação tão só a este último, mas 

como não é este o caso dos autos, ação merece ser julgada extinta sem 

resolução do mérito, também por ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato 

e de direito, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com arrimo no art. 485, IV e VI do CPC. CONDENO a parte autora em 

custas e honorários, estes últimos que arbitro para 10% da pretensão 

econômica da causa, tão somente em favor do Estado de Mato Grosso. 

Transitado em julgado, arquive-se. Noxa Xavantina/MT, 24 de março de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001328-65.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO ALBERTINHO TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT AUTOS DO 

PROCESSO N.º 1001328-65.2019.8.11.0012 BANCO DO BRASIL S/A, 

sociedade de economia mista, inscrito no CNPJ sob o n.º 

00.000.000/0001-91, sediado no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Bloco c, 

Lote 32, Edifício Sede III, Brasília - DF, com endereço eletrônico: 

cenopserv.oficiosbb.com.br para receber intimações e ofícios, neste ato 

representado por seu advogado e bastante procurador que esta 

subscreve (doc. 1), com endereço profissional que segue no rodapé 

desta página, onde recebe intimações e notificações, respeitosamente, 

vem, à presença de Vossa Excelência, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA, em que contende com DELCIO ALBERTINHO TONIN, oferecer, 

com arrimo nos artigos 509 e 511, ambos do Código de Processo Civil, a 

sua CONTESTAÇÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelos motivos de fato 

e de direito a seguir aduzidos: I - DA TEMPESTIVIDADE Realça-se que o 

processo fora recebido pelo procedimento de liquidação de sentença, nos 

termos do art. 511 do Código de Processo Civil, sendo que o início da 

contagem do prazo para a contestação começa a fluir a partir da data de 

juntada aos autos do mandado cumprido, consoante preceitua o artigo 

335, III combinado com artigo 231, II, do mesmo diploma. Considerando que 

o ato se deu no dia 12/02/2020, tem-se que o termo final para 

apresentação da contestação à liquidação de sentença dar-se-á dia 

03/02/2020, portanto, tempestiva a defesa ora manejada. Importante 

ressaltar que a contagem do prazo observou ao disposto no artigo 219 do 

CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis. Desta feita, conforme 

já aludido, configura-se tempestiva a presente contestação à liquidação de 

sentença, motivo pelo qual a Casa Bancária pugna pelo seu regular 

recebimento e processamento. II - DOS FATOS O Autor ajuizou a presente 

ação em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 

94.0008514-1, que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária 

de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja 

pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 432 de 730



decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas 

pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de 

caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP nº 

168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990). Na 

referida Ação Civil Pública foi prolatada sentença em 20/07/1997, que 

julgou a ação procedente “para reduzir, nos contratos de financiamento 

rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de 

abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um virgula 

vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao 

recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como 

devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual 

maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores 

corrigidos monetariamente, na forma legal (...)”. Sobreveio acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça, em 16/12/2014, determinando que o índice de 

correção monetária aplicável às cédulas de crédito indexadas aos índices 

da poupança no mês de março de 1990 seria a variação do BTN-F 

(41,28%), condenando os réus solidariamente ao pagamento das 

diferenças entre o IPC e o BTN-F de março de 1990, acrescido de 

correção monetária dos débitos judiciais e juros de mora; O Autor, a seguir 

relacionado, pretende liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o 

suposto crédito que alega ter direito, promovendo, para tanto, a liquidação 

da sentença: CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL Autor Titular da CÉDULA DE 

CRÉDITO RURAL Número da CÉDULA DE CRÉDITO RURAL Valor Pleiteado 

DELCIO ALBERTINHO TONIN DELCIO ALBERTINHO TONIN 88/00140-7 NÃO 

INFORMADO/ A LIQUIDAR DELCIO ALBERTINHO TONIN DELCIO 

ALBERTINHO TONIN 87/00280-9 NÃO INFORMADO/ A LIQUIDAR DELCIO 

ALBERTINHO TONIN DELCIO ALBERTINHO TONIN 88/00141-5 NÃO 

INFORMADO/ A LIQUIDAR DELCIO ALBERTINHO TONIN DELCIO 

ALBERTINHO TONIN 88/00538-0 NÃO INFORMADO/ A LIQUIDAR DELCIO 

ALBERTINHO TONIN DELCIO ALBERTINHO TONIN 88/01128-3 NÃO 

INFORMADO/ A LIQUIDAR Entretanto, ressalta-se que o tema objeto da 

presente lide se encontra à luz da Repercussão Geral, no Supremo 

Tribunal Federal, cujos autos (leading case) tramitam sob nº RE-RG 

870.947/SE, conforme decisão proferida em plenário abaixo transcrita: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO 

DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a 

questão, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra 

Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro 

Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro LUIZ 

FUX Relator.” Assim, requer que Vossa Excelência considere a 

repercussão geral que envolve a questão, assim como, a obrigatória 

suspensão do feito, até que haja a decisão definitiva da Ação Civil Pública. 

III - DAS PRELIMINARES DE MÉRITO 1) DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 

JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES DE 

LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA A 

Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste 

cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal Ação Civil 

Pública nº 94.0008514-1, por ter sido ajuizado pelo Ministério Público 

Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide. Observando-se a 

sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto 

a de Liquidação de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou 

seja, a Justiça Federal. Ainda, o entendimento do TRF da 4ª Região: 

“DECISÃO: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão 

que declinou para a Justiça Estadual da Competência para executar a 

sentença proferida em ação civil pública. Sustenta o agravante que a 

competência é federal. Decido. A decisão atacada assim consignou: III - A 

parte autora requereu a liquidação/execução provisória do acórdão 

proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 

1.319.232/DF, interposto nos autos de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Federal em face do BANCO DO BRASIL S/A, da UNIÃO 

FEDERAL e do BANCO CENTRAL DO BRASIL. A ação civil pública tinha 

por finalidade reconhecer a ilegalidade da utilização, no mês de março de 

1990, do IPC como índice de atualização monetária do saldo devedor 

vinculado a cédulas de crédito rural. Postulou o Ministério Público Federal a 

declaração da necessidade de utilização do BTNF e a condenação à 

repetição do respectivo indébito. O pedido foi julgado procedente pelo 

Superior Tribunal de Justiça, que conferiu eficácia nacional à decisão: 

"Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos 

especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de 

correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março 

de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de 

poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os 

réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC 

de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), 

corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento maior pelos 

índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 

0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), 

quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código 

Civil de 2002." (...) A legitimidade passiva da UNIÃO FEDERAL nos autos 

da ação civil pública, por outro lado, decorre não apenas da circunstância 

da escolha do índice de correção monetária estar, naquele momento 

histórico, inserido numa política pública mais ampla, mas também de haver, 

em razão da Medida Provisória 2.196/03, de 2001, figurado como 

cessionária das cédulas de crédito rural objeto do alongamento previsto 

na Lei 9.138/95. Portanto, ao contrário do BANCO CENTRAL DO BRASIL, a 

UNIÃO FEDERAL poderá eventualmente figurar como executada nas 

liquidações/execuções individuais concernentes à ação civil pública 

julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas desde que tenha sido 

cessionária das cédulas objeto da liquidação/execução ou das cédulas 

emitidas a partir da objeto da liquidação/execução.(...)” (TRF4, AG 

5004661-26.2016.404.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO 

D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 12/02/2016). “DECISÃO: 

Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão proferida por 

esta Vice-Presidência nos seguintes termos (evento 51): ‘Trata-se de 

recurso especial interposto com apoio no art. 105, III, a, da Constituição 

Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte, cuja 

ementa foi lavrada nas seguintes letras: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA POR CHEQUE DE BAIXO VALOR. 

ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. A Lei nº 4.595/64 atribuiu ao Conselho 

Monetário Nacional - CMN e ao BACEN o poder-dever de fiscalizar as 

instituições financeiras, razão pela qual encontra-se presente o interesse 

federal na lide, o que atrai a competência da Justiça Federal, em 

conformidade com o disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 

(...)” (TRF4 5000295-45.2011.404.7201, QUARTA TURMA, Relator LUÍS 

ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 28/07/2015); 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO RURAL. 

LEGITIMIDADE DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REVISÃO. Em 

ação revisional fundada em operações de financiamento rural que tenham 

sido objeto de securitização, têm legitimidade para figurar no polo passivo 

a União e o Banco do Brasil, na qualidade de credora do débito e 

responsável pela formalização dos financiamentos por delegação, 

respectivamente. O direito de postular a revisão das cláusulas constantes 

nas cédulas de crédito rurais cedidas à União por força da MP 

2.196-3/2001 prescreve em cinco anos, por força do art.1º do Decreto 

20.910/32, a contar da data em que o devedor foi devidamente notificado 

da alteração de credores e da consequente alteração da natureza de sua 

dívida. Inocorrência da prescrição no caso.” (TRF4, APELREEX 

5018641-28.2012.404.7001, QUARTA TURMA, Relatora p/ Acórdão 

VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 

03/06/2015). Ademais, o chamamento ao processo da União Federal e do 

Banco Central do Brasil, por si só, já ensejam o deslocamento obrigatório 

da competência. Assim, requer seja declarada a competência exclusiva da 

Justiça Federal, sendo determinada a tramitação do feito perante a mesma, 

com a respectiva remessa dos autos. 2) DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA Verifica-se que o Autor visa o benefício da 

Gratuidade Judiciária, porém, embora o pleito ainda não tenha sido 

apreciado pelo MM Juízo, oportunamente, quando da análise, deverá ser 

indeferido, pelas razões abaixo aduzidas. Inicialmente, cabe salientar que 

o direito ao benefício da gratuidade de Justiça só favorece aquele que 

fizer prova da sua necessidade, consoante reza o art. 5°, LXXIV, da CF. 

Ademais a decisão que deferir a assistência judiciária, deve ser feita em 

atenção ao quanto disposto na Lei 1.060/50, e ainda na Lei 10.537/2002, 

respectivamente: “Art. 2º Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais 

ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça 

penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família.”. “Art. 790.(...) § 3º É 

facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do 
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trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o 

benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, 

àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, 

ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar 

as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família." (NR) Ressalva dos Grifos. Todavia, com a vigência do novo CPC 

foram revogados os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei nº 1.060, de 

5 de fevereiro de 1950, nos termos do artigo 1.072, III. Assim, o CPC 

expressamente permite ao juiz indeferir a gratuidade quando há nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão desta, conforme indica o artigo 99, § 2º do referido diploma. O 

artigo 98 do CPC define aqueles que podem ser beneficiários da justiça 

gratuita, determinando que, seja pessoa física ou jurídica, deve haver a 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por conseguinte, no presente processo, 

deve ser exigido ao Autor a comprovação documental de fazer jus à 

gratuidade, para que assim não restem dúvidas acerca da ausência de 

condições que consubstanciem o deferimento da assistência gratuita. Pelo 

exposto, resta impugnada a declaração de situação econômica firmada 

pelo Autor destacado, razão pela qual, requer seja indeferida a gratuidade 

judiciária pretendida pelo Autor, condenando-o em honorários advocatícios 

no percentual máximo permitido, bem como seja o polo ativo intimado a 

recolher as custas processuais, sob pena de extinção do presente 

processo, nos termos do art. 337, XIII, do CPC/2015. Por fim, caso 

indeferida a assistência judiciária gratuita, requer a aplicação de multa por 

litigância de má-fé do Autor, conforme previsão do artigo 100, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. IV - DO MÉRITO 1) DAS CAUSAS DE 

REDUÇÃO: ABATIMENTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO 

RECLAMADA Superados os pressupostos para o Autor possuir o direito 

de pretender o diferencial do Plano Collor, a saber: a) utilização de 

recursos da caderneta de poupança na formalização do financiamento 

rural; b) existência de operação ativa em março de 1990; e c) liquidação 

da operação, torna-se ainda imprescindível avaliar a eventual incidência 

das causas de redução do diferencial do Plano Collor, pois, se 

constatadas no contrato indicado na inicial, deve ser consideradas para 

apuração do quantum. 1.1) DA INDENIZAÇÃO PELO PROGRAMA DE 

GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO O Programa de 

Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) garante (ou garantiu) a 

exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito 

rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de 

fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e 

plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - 

CMN. Foi criado pela Lei nº 5.969/1973 e regido pela Lei Agrícola nº 

8.171/1991, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 175/1991. Trata-se de 

espécie de seguro dos financiamentos rurais, garantindo o pagamento 

parcial ou total desses financiamentos pela ocorrência de fenômenos 

naturais, pragas e doenças. Há casos em que o financiamento rural não 

foi quitado pelo mutuário, mas indenizado (total ou parcialmente) pelo 

PROAGRO. Nesses casos, o diferencial do Plano Collor não será devido 

(ou será devido apenas parcialmente) já que o mutuário não pagou o 

financiamento, mas foi indenizado pelo PROAGRO. Portanto, verificado 

que durante a operação, o financiamento foi indenizado (total ou 

parcialmente) pelo PROAGRO, o valor da indenização deverá ser abatido 

proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. 

Evidentemente, se a indenização foi total, nenhuma diferença será devida. 

1.2) DO ABATIMENTO DA LEI Nº 8.088/90 (74,60% OU ÍNDICE 

EFETIVAMENTE APLICADO) A edição da MP nº 168/90, de 15.03.1990 

(convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990) – que instituiu o plano de 

estabilização econômica chamado de Plano Collor I – alterou os critérios de 

correção das cadernetas de poupanças, estabelecendo o seguinte: A 

partir de 15.03.90 (para as contas com data-base de 15 a 30.03.90), após 

a primeira atualização nas respectivas datas-base, os saldos das 

cadernetas de poupança foram convertidos na nova moeda no limite de 

Cr$ 50.000,00, e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central do 

Brasil, mantida a expressão cruzados novos (art. 6º e 9º da Lei nº 

8.024/90). Os valores bloqueados junto ao BACEN sujeitaram-se ao 

reajuste pela BTN-F (art. 6º, §2º, da Lei nº 8.024/90). A partir de 15.03.90 

(para as demais contas) todas as cadernetas de poupança até então 

existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei nº 7.730/89, sendo: 

· até 31.03.90 em 72,78% (IPC fev/90); · nas datas-base de 01 a 13.04.90, 

em 84,32% (IPC mar/90); · nas datas-base de 14 a 30.04.90, em 84,32% 

(IPC mar/90) sobre o saldo não transferido ao BACEN na forma do item 

anterior; Nesse sentido, não foram admitidos depósitos nas contas de 

poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as 

contas novas o reajuste passou a ser com base no BTN-F. Assim, o 

BTN-F sofreu alteração da metodologia de cálculo, deixando, no mês de 

março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC (art. 22 e 23 da Lei nº 

8.024/90). Portanto ficaram estabelecidas metodologias de reajustes 

diversos, conforme a data-base de cada caderneta de poupança e de 

acordo com o saldo apresentado: data-base de 1 a 13, data-base de 14 a 

28411, e saldo superior ou inferior a NCz$ 50.000,00 (após a 

transferência ao BACEN). Posteriormente, o próprio Banco do Brasil 

reconheceu o desacerto daquela decisão, eis que nem todos os recursos 

da caderneta de poupança tiveram a aplicação integral do IPC de 84,32% 

(a saber, os saldos excedentes a NCz$ 50.000,00 da 2ª quinzena – 

datas-base de 14 a 28 – e que foram transferidos para o Banco Central e 

foram reajustados pela BTN-F). Por decisão administrativa, o Banco do 

Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos 

recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), 

determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos 

os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas 

agências. Observe-se que, posteriormente, a própria União, 

reconhecendo a lacuna da MP nº 168/90 – que instituiu o Plano Collor -, 

editou a Lei nº 8.088/90, de 31.10.1990, que acabou “adotando” a média 

ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Previu a lei, em seu artigo 6º: 

“Art. 6º da Lei nº 8.088/90. Nas operações de crédito rural, lastreadas em 

recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o 

mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas 

prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro 

vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do 

BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” 

Observou-se, contudo, que cada dependência do Banco, depois de 

informada da questão acima, decidiu o critério a ser aplicado para 

descontar a diferença: algumas agências aplicaram-na pelo saldo de 

abril/90, outras pelo saldo de setembro/90. Desse modo, inexistindo um 

critério uniforme para a concessão do abatimento, este, caso concedido, 

deve ser avaliado individualmente, através da comparação entre os 

documentos trazidos pelo Autor e os extratos apresentados pelo Banco 

do Brasil, notadamente na movimentação da operação entre os meses de 

junho e outubro de 1990. 1.3) DA SECURITIZAÇÃO Após a edição do 

Plano Collor I, houve uma grande inadimplência nas operações rurais, com 

questionamentos, inclusive judiciais, por parte dos mutuários a respeito da 

legalidade da aplicação do diferencial do Plano Collor. Essa situação levou 

o Banco do Brasil a securitizar esses contratos. A Securitização 

compreende as operações alongadas e securitizadas com base na Lei nº 

9.138/1995 e Resolução CMN/BACEN nº 2.238/96, normatizadas pela 

Carta Circular 96/0225, de 09/02/1996. A referida medida se propunha a 

oferecer solução para o endividamento do setor rural junto ao sistema 

financeiro, permitindo o alongamento das dívidas originárias do crédito 

rural, contratadas até 20.06.1995, inclusive as inscritas em crédito em 

liquidação, compensadas como prejuízo ou já renegociadas, desde que 

formalizadas com base na legislação e regulamentação do crédito rural. 

Portanto, se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização e o 

mutuário não a liquidou (ou a liquidou parcialmente), o valor deverá ser 

abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Se 

a inclusão do diferencial for total, nenhuma diferença será devida. 1.4) DO 

PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA O Programa 

Especial de Saneamento de Ativos - PESA compreende as operações 

renegociadas com base na Resolução nº CMN/BACEN 2.471/1998 e 

representa uma sistemática de negociação para as operações de crédito 

rural em que o mutuário adquiriu Certificados do Tesouro Nacional - CTN e 

os ofereceu como garantia do pagamento do principal da dívida 

renegociada. O PESA foi instituído como uma das alternativas para 

renegociação das dívidas que excederam ao valor da securitização, ou 

seja, acima de R$ 200 mil. Da mesma forma que na Securitização, se o 

diferencial do Plano Collor foi incluído no PESA e o mutuário não a liquidou 

(ou a liquidou parcialmente), o valor deverá ser abatido proporcionalmente 

do valor eventualmente devido ao mutuário. Se a inclusão do diferencial 

for total, nenhuma diferença será devida. 1.5) DA CESSÃO À UNIÃO 

FEDERAL – MP Nº 2.196/01 É preciso ainda esclarecer que a Medida 

Provisória nº 2.196/01 permitiu ao Banco do Brasil a cessão à União, dos 

créditos referentes aos programas de alongamento Securitização e PESA 

(dentre outros créditos), não honrados pelo mutuário. A medida visava 

estabelecer o Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras 
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Federais, permitindo à União adquirir, do Banco do Brasil, do Banco da 

Amazônia e do Banco do Nordeste, todos os ativos originários de 

operações de crédito rural alongadas ou renegociadas com base na Lei nº 

9.138/95, de forma a proporcionar o saneamento dos ativos das 

Instituições Financeiras do setor público. A partir da cessão, a 

responsabilidade pela cobrança do crédito inadimplido passou a ser da 

União, havendo a possibilidade de inscrição em dívida ativa da União, 

cabendo o acompanhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

De forma semelhante à ocorrida nos casos de Securitização e PESA, se o 

diferencial do Plano Collor foi incluído nos valores cedidos à União, e o 

mutuário não a liquidou (ou a liquidou parcialmente), o valor deverá ser 

abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Se 

a inclusão do diferencial for total, nenhuma diferença será devida. Daí a 

ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Caso assim não entenda Vossa 

Excelência, requer a inclusão da União Federal no processo, pois a 

situação atual da dívida cedida somente poderá ser aferida pela 

Advocacia Geral da União ou pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, já que a partir da cessão o Banco não tem mais ingerência sobre 

tais ativos. 1.6) DA TRANSFERÊNCIA PARA PREJUÍZO/PERDAS O caso 

dos autos não se enquadrando em nenhuma das hipóteses acima 

elencadas, os valores do financiamento foram transferidos para 

prejuízo/perdas (ex.: o mutuário optou por não aderir à Securitização ou 

PESA; o valor do financiamento não permitia a renegociação/alongamento). 

Apurada a inclusão do diferencial do Plano Collor na operação que foi 

transferida para prejuízo/perdas, o valor incluído deverá ser 

proporcionalmente abatido do eventualmente devido ao mutuário. Caso a 

inclusão na quantia transferida para prejuízo/perdas tenha sido total, 

evidentemente nenhuma diferença lhe será devida. 1.7) DO DIFERENCIAL 

APARTADO EM CONTA ESPECIAL (FUNDO 16470) Após a edição do Plano 

Collor I, houve uma grande inadimplência nas operações rurais, com 

questionamentos, inclusive judiciais, por parte dos mutuários a respeito da 

legalidade da aplicação do diferencial do Plano Collor. Essa situação levou 

o Banco do Brasil a contabilizar em apartado o diferencial do Plano Collor, 

enquanto houvesse tais questionamentos. Autorizou-se contabilizar como 

perdas o referido diferencial, cujo valor não deveria ser incluído no caso 

de ajuizamento de operações inadimplidas. Tal medida não deveria ser 

aplicada caso os valores do diferencial fossem incluídos na Securitização, 

Pesa ou Renegociação Alternativa. Portanto deverá ser verificado se o 

mutuário teve o diferencial apartado em conta especial, se o diferencial foi 

transferido para perdas ou se o diferencial foi incluído na Securitização, 

PESA, Renegociação Alternativa ou Cessão à União, situação em que 

nenhuma diferença será devida ao mutuário. 1.8) DA COMPENSAÇÃO No 

caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser 

reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser 

efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos 

casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e 

transferência para perdas. Nesse sentido, SILVIO RODRIGUES destaca as 

vantagens oferecidas pela compensação: “Em primeiro lugar ele simplifica 

os negócios, pois permite a extinção de suas obrigações, sem nenhum 

pagamento, evitando, desse modo, a inútil circulação de moeda. Nos 

grandes centros comerciais do mundo, mais de 90% dos pagamentos se 

efetua pela compensação de cheques, levada a cabo nas câmaras de 

compensação (...). “Em segundo lugar ela representa um elemento de 

garantia, pois cada um dos credores recíprocos tem, a assegurar o seu 

crédito, o próprio débito pelo qual é responsável. Sem ela seria possível 

que uma das partes pagasse o seu débito, sem nada receber de volta, por 

haver a outra parte, de quem era credor, se tornado insolvente”. (Direito 

Civil, Parte Geral das Obrigações, II parte, Editora Saraiva, Pág. 247). 

Inclusive, caberá a compensação nos casos em que a dívida foi cedida à 

União ou que se encontre em dívida ativa. Assim, é certo que, a restituição 

de valores/compensação na qual a Executada deve efetuar o pagamento 

mediante a compensação da dívida contratual, caso, após a elaboração de 

arbitramento e/ou perícia contábil. 2) DA PROVA DOCUMENTAL EXIGIDA 

2.1) DO PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELO MESMO PRAZO 

DECADENCIAL PARA A AÇÃO DE COBRANÇA Está sedimentado na 

jurisprudência pátria a tese de que as instituições financeiras tem o dever 

de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em 

que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem 

judicialmente as relações jurídicas neles representadas. Em se tratando de 

obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento 

da ação era vintenário (art. 177 do CC 1916), mesmo prazo para o 

ajuizamento de ação de cobrança e também para a guarda de 

documentos. Escoado tal prazo, extingue-se o dever de guarda dos 

documentos pela instituição financeira. Daí porque, mesmo que haja a 

determinação da distriubição dinâmica da prova por ato justificado do juiz, 

nos termos do novo CPC, inexistirá a obrigação do banco em exibi-los. 

Nesse sentido, observa-se a jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. OMISSÃO 

E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 

PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBIJUS. 

PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO 

MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO 

PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 

N. 7/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU 

CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO 

CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU 

SUBSEQUENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE. (...)5. Ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de 

guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do 

prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação 

juridicamente impossível. Ausência de ofensa aos arts. 358 e 359 do CPC. 

Aplicação, por analogia, do revogado art. 10, n. 3, do Código Comercial de 

1850 e do atual art. 1.194 do Código Civil de 2002. (...)11. Recurso 

especial conhecido e desprovido. (g.n.).” (Processo: REsp 1046497 RJ 

2008/0075967-4, Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

Julgamento: 24/08/2010, Órgão Julgador: T4 - Quarta Turma, Publicação: 

DJe 09/11/2010). Pelo exposto, o Banco do Brasil não possui mais a 

obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação 

da existência ou não da relação jurídica questionada. 2.2) DOS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E DA ANÁLISE DA OPORTUNIDADE E 

CONVENIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL Como se verá nas linhas a 

seguir, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inexistindo, 

portanto, a inversão do ônus da prova, razão pela qual o próprio Autor 

deverá comparecer ao juízo, exibindo cópia dos instrumentos de crédito e 

os extratos das operações. Importante salientar que, no caso, o Autor não 

comprova a existência de fato essencial para o prosseguimento da 

execução de origem, consistente na demonstração do efetivo pagamento 

a maior cuja devolução busca por meio da demanda originária. A produção 

de tal prova, conforme os elementos dos autos, não se caracteriza como 

impossível ou extremamente difícil ao consumidor e mais fácil para o 

fornecedor. Ao contrário, é mais fácil o Autor demonstrar o pagamento, 

com a finalidade de corroborar as alegações deduzidas na execução, do 

que a instituição financeira comprovar que não recebeu os valores 

relacionados à cédula rural em comento, com o objetivo de instrumentalizar 

a sua defesa. Destaca-se, aliás, que a prova do não recebimento é 

praticamente impossível, enquanto a prova do pagamento, mediante a 

apresentação dos recibos, é plenamente viável. A questão, como referido, 

deve ser examinada caso a caso, por meio da análise da situação 

apresentada nos autos, em um cotejo entre a prova a ser produzida e a 

capacidade das partes de produzi-la. No caso em tela, apenas a alegação 

de que o Autor efetuou o pagamento integral da cédula não tem o condão 

de autorizar a inversão do ônus da prova. Observa-se que, nos termos do 

artigo 373 do CPC, o ônus da prova que cabe ao réu é relacionado à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Por fim, esclarece que os documentos envolvem alta complexidade, em 

especial os documentos juntados pelo banco Réu, refletindo processos 

operacionais e contábeis internos. Assim, tais documentos podem levar a 

entendimento equivocado quanto à verdadeira situação e evolução da 

dívida, sendo imprescindível suporte pericial. 3) DA NÃO INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FATOS OCORRIDOS ANTES DA 

VIGÊNCIA DO CDC – DA AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

PELA NÃO OCORRÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA O Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) foi publicado em 12.09.1990, com 

previsão expressa de vacatio legis de 180 (cento e oitenta) dias, em seu 

artigo 118. Portanto, a Lei passou a irradiar efeitos somente a partir de 

11.03.1991. É sabido que a data dos fatos discutidos nessas ações tem 

como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990. 

Assim, não poderia o Código disciplinar as relações ocorridas 

anteriormente à sua vigência, conforme o artigo 6º, caput, e § 1º, da 

LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – DL nº 4.657 de 

04/09/42). Diante dos fundamentos supracitados, é uma consequência 

lógica a impossibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, 

prevista no art. 6º, VIII, da Lei consumerista. Neste sentido, a exibição dos 

contratos e dos extratos das operações nas quais se pleiteiam o 
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diferencial é de responsabilidade do Autor, sendo indispensável ao 

deferimento da inicial que este traga consigo tais contratos e extratos. A 

ausência de tais lastros probatórios junto à exordial, de rigor, acarretaria 

na inépcia da inicial. O Código processualista civil diz que caberá ao autor 

provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil. Neste mesmo artigo, em seu § 1º, está prevista 

a distribuição dinâmica do ônus da prova. Logo, para haver a inversão do 

ônus da prova se faz necessário que o juiz fundamente sua decisão, 

diante de um caso em comento. Todavia, no presente processo, não 

houve a inversão do “onus probandi”, ou seja, cumpre ao Autor trazer aos 

autos não só os contratos, mas também os extratos das contas onde se 

busca a devolução de supostas diferenças pagas pelos mutuários de 

Cédulas de Crédito Rural. Diante da insuficiência da documentação 

anexada à peça inicial se observa a insuficiência de lastro probatório, 

consequentemente, a presente ação há de ser julgada improcedente. 4) 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A fixação de honorários 

advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada no 

artigo 85, § 3º a 8ª, do CPC/2015, mediante apreciação equitativa pelo juiz, 

levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância 

da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo 

profissional única e exclusivamente na fase executiva. Ora, é evidente 

que o advogado que nunca atua na fase executiva, se limitará a elaborar 

algumas peças processuais sem grande complexidade e receberá, sem 

dificuldades, o débito exequendo, em razão da notória solvência desta 

instituição financeira. Sob essa ótica, haverá afronta aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, além de enriquecimento sem causa, 

se houver o recebimento de expressiva quantia financeira pelos patronos 

que apenas apresentarem as execuções individuais, uma vez que a 

atuação destes se restringe, como dito, à fase executiva. Desse modo, 

eventual fixação de honorários advocatícios deve se atentar aos 

patamares previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, acaso se mostre 

excessiva, poderá ensejar a interposição de recursos com fundamento no 

§ 4º do mesmo artigo, por ofensa à própria equidade. Assim, caso este 

Douto Juízo entenda pela condenação desta empresa em honorários 

advocatícios, requer que estes sejam fixados conforme honorários 

relativos à fase de execução, baseando-se no artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, mediante apreciação equitativa pelo juiz. V - DOS 

REQUERIMENTOS FINAIS Diante do exposto, requer-se: O recebimento e 

processamento dessa contestação, nos termos da Lei processual, 

julgando a ação IMPROCEDENTE para que, sucessivamente: 1) Seja 

reconhecida a incompetência da Justiça Estadual apreciar o feito, 

declinando-se a competência exclusiva em razão do ente federativo 

compor o litisconsórcio passivo necessário, sendo determinada a 

tramitação do feito perante a Justiça Federal; 2) Seja indeferida a 

gratuidade judiciária pretendida pelo Autor, condenando-a em custas e 

honorários advocatícios no percentual máximo permitido; 3) Seja 

reconhecida a prescrição do direito do Autor, bem como a consequente 

extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do 

CPC; 4) Não sendo lícito juntar documentos após apresentação da defesa, 

conforme art. 434 do CPC, bem como diante da insuficiência da 

documentação anexada à peça inicial, requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC; 5) Seja 

indeferida a incidência do CDC, no que tange à inversão do ônus da prova, 

posto que inexistente a hipossuficiência do polo ativo, cabendo ao Autor a 

comprovação do direito alegado; 6) Em caso de eventual fixação de 

honorários advocatícios que estes sejam fixados conforme honorários 

relativos à fase de execução, mediante apreciação equitativa pelo juiz. Por 

fim, requer a habilitação de seus novos procuradores, com fincas no 

artigo 106, inciso I, artigo 269 e do §1º e 2º do artigo 272 todos do novo 

Códex de Ritos c/c artigos 18 e 19 da Lei 9.099/95, e que as publicações 

no Diário Oficial e as intimações atinentes ao feito sejam feitas 

exclusivamente em nome de Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 

OAB/MT nº 11.065-A, patrono do acionado, com endereço profissional 

situado na Avenida Nações Unidas, nº 12.901 – Centro Empresarial 

Nações Unidas – Torre Oeste, 17º andar – Brooklin Novo –São Paulo – 

CEP 04.578-000 – Telefones: (11) 3444-7899/3330-2299, especialmente 

quanto à intimação de sentença ou acórdão, conforme preceitua o artigo 

1.003 do novo CPC, sob pena de nulidade. Nesses termos, Pede 

deferimento, NOVA XAVANTINA/MT, 28 de fevereiro de 2020. Nelson 

Wilians Fratoni Rodrigues OAB/MT Nº 11.065-A
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA S E N T E N Ç A Processo: 

1000327-79.2018.8.11.0012. AUTOR(A): DORACI GOMES DE SOUSA 

SILVA REU: APARECIDA GOMES DE JESUS I - RELATÓRIO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS 

CESSANTES, DANOS ESTÉTICOS E MORAIS, ajuizada por DORACI GOMES 

DE SOUZA SILVA contra APARECIDA GOMES DE JESUS, devidamente 

qualificados, em que relata a parte autora, em síntese, que, no dia 

22/11/2016 conduzia sua motocicleta pela Avenida Mato Grosso e, ao 

cruzar a Avenida Rio Grande do Sul, fora abalroada pela Requerida, que 

atravessou o cruzamento sem as cautelas necessárias, vindo a causar 

danos de ordem material, estético e moral. Afirma que, em razão do 

ocorrido, a autora teve diversas escoriações pelo corpo, além de duas 

fraturas expostas nos membros inferiores do lado esquerdo, 

necessitando se submeter a três cirurgias, uma destas fora realizada no 

Hospital Vale do Araguaia na cidade de Água Boa-MT e precisou arcar 

com o valor de R$8.840,00, além das despesas com locomoção para outra 

municipalidade, e aquisição de várias medicações. Relata que antes do 

ocorrido a Autora trabalhava como diarista e revendedora de produtos 

recebendo em média o valor mensal de R$1.100,00, além de realizar 

normalmente as atividades domésticas. No entanto, narra que desde o 

acidente está impossibilitada de exercer tais atividades por não conseguir 

se locomover, necessitando, ainda, de despender gastos para 

contratação de funcionária para os afazeres domésticos, o que tem lhe 

custando mensalmente R$300,00. Por fim, assevera que a parte a 

Requerida auxiliou com os gastos em relação a algumas medicações antes 

da realização da cirurgia na rede particular, doou uma muleta e pagou o 

valor de R$150,00 para o pagamento da empregada doméstica para 

auxiliar a Requerente em casa, além de reformar a motocicleta, informando 

que o valor total de ajuda foi no importe de R$750,00. Porém, diz que toda 

esta ajuda se deu apenas nos primeiros dois meses do ocorrido, não 

auxiliando em mais nada, apesar da evidente necessidade, ainda atual. 

Com a inicial vieram documentos. Designada audiência de conciliação, não 

houve acordo. Citada, a parte Requerida apresentou contestação (ID. 

15939130), suscitando preliminarmente ausência de interesse de agir, e 

quanto ao mérito, alegou culpa concorrente da Autora no acidente, e que 

não tem responsabilidade com o valor desembolsado com segunda 

cirurgia, pois está só ocorreu por culpa exclusiva da vítima que não se 

atentou a aguardar repouso como solicitado pelo médico que realizou sua 

cirurgia. Ainda, quanto aos danos materiais, aduz que arcou com o 

conserto da moto da Requerente, conseguiu a cirurgia em Água Boa, 

auxiliou com gastos que os familiares da Requerente tiveram com a viagem 

para Água Boa para realização da cirurgia, auxiliou despesas como: 

combustível, alimentação, arcou com a compra das muletas para a 

Requerente, arcou as despesas de remédios, e arcou com pagamento de 

empregada doméstica quando a Requerente estava no pós-operatório. 

Quanto aos danos morais e lucros cessantes, alega que a Autora não 

apresentou nenhuma comprovação cabal da sua renda mensal. Por fim, 

requer a improcedência dos pedidos. Com a contestação, juntou 

documentos. A parte autora apresentou impugnação (ID.17886618), 

rebatendo as afirmações da parte Requerida, e reafirmando os pedidos. 

Realizada Audiência de Instrução (ID. 2180470), colheu-se o depoimento 

pessoal da parte Requerida Aparecida Gomes de Jesus, e foram 

inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. A parte autora 

apresentou alegações finais por memoriais escritos, ratificando os termos 

da inicial. Por sua vez, a parte Requerida, apesar de intimada, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar suas alegações finais. Os autos 

vieram-me conclusos para decisão. É o relatório. Decido. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Antes de adentrar ao mérito, é preciso analisar a 

preliminar suscitada em Contestação. II. 1 Da Ausência de Interesse de 

Agir Alega a requerida que falta à autora interesse de agir, sob o 

fundamento de que há desnecessidade da providência jurisdicional 

pleiteada (ausência de lide), eis que a autora pleiteia indenização por 

danos materiais e morais de algo em que deu causa. Contudo, a alegação 

de ausência de interesse de agir não deve ser acolhida, pois, além da 
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situação confundir-se com o próprio mérito, a análise deve ser feita à luz 

da situação fática descrita na inicial, existindo interesse processual 

quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela 

pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Sendo assim, considerando que 

a parte autora entende que houve a ocorrência de danos materiais, morais 

e estéticos por conduta da requerida, descrevendo com detalhes fatos 

com consequências jurídicas, tem-se presente a referida condição da 

ação, e por isso, rejeito a preliminar suscitada. Não havendo mais 

preliminares, passo a analisar o mérito. II. 2 Do Mérito II. 2. 1. Da 

responsabilidade civil de Aparecida Gomes de Jesus. O fato em debate é 

se é devida a reparação por danos materiais, morais, e estéticos 

ocasionados por acidente de trânsito envolvendo os veículos da parte 

autora e parte ré, no dia 22.11.2016. O ponto de partida então deve ser a 

norma jurídica que se extrai do art. 186 do Código Civil Brasileiro, que 

assim dispõe: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Sabe-se que a responsabilidade 

civil é uma das fontes das obrigações, importando no dever de ressarcir o 

prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, 

que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a 

obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927, do Código Civil de 

2002, que dispõe: “Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo”. Assim para se configurar o ato ilícito, segundo a 

melhor doutrina, é indispensável se comprovar: 1º) Fato lesivo voluntário 

ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência ; 2º) Ocorrência de um dano. 3º) Nexo de 

causalidade entre o dano e comportamento do agente”. (DINIZ, Maria 

Helena, Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

571-575). Da análise dos autos, constata-se que razão assiste à 

requerente, eis que das provas coligidas não restou demonstrado a 

ocorrência de nenhuma das causas que poderiam elidir a responsabilidade 

da demandada. Ao caso judicializado, é indiscutível que o acidente 

efetivamente ocorreu entre as partes envolvidas, conforme indicado na 

inicial. A própria requerida, na defesa apresentada, não contesta tal fato. 

Também a conduta ilícita (antijurídica), em conformidade ao disposto no 

artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pelo procedimento desidioso 

(culposo) da condutora do veículo Fiat Siena, de cor prata, justamente a 

Requerida Aparecida Gomes de Jesus. Da narrativa da ocorrência, 

confirmada por testemunhas inquiridas em Juízo, pela própria declaração 

firmada de punho pela Requerida Aparecida (ID 14187679), e 

principalmente pela fotografia juntada aos autos (ID. 21898246) – a qual, 

registre-se, sequer foi impugnada, extrai-se que a Autora, condutora da 

motocicleta Honda CG, cor branca, trafegava pela Av. Mato Grosso, via 

esta preferencial, quando foi abalroada pelo veiculo conduzido pela 

Requerida Aparecida no cruzamento com a Av. Rio Grande do Sul. Com 

efeito, a testemunha João, ao ser inquirida, disse que presenciou o 

acidente, e respondendo a seguinte pergunta: “Se a Aparecida parou ou 

passou direto na rotatória?”, respondeu: “passou direto no cruzamento”, 

sentido rio”. Por sua vez, a testemunha Nilva, em que pese ter afirmado 

não ter presenciado o acidente, disse que existia na Av. Rio Grande do 

Sul, onde a parte Requerida trafegava, um escrito no asfalto com a 

palavra “pare”. Quanto ao depoimento da testemunha Cleres, deve ser 

analisado com ressalvas, pois, a despeito de ter afirmado ter presenciado 

o acidente, se contradisse, quando afirmou que a Autora estava em alta 

velocidade, mas em seguida, disse que nem ele viu a motocicleta. As 

demais testemunhas inquiridas afirmaram não ter presenciado o acidente, 

relatando fatos sobre o estado de saúde da parte Autora e gastos que 

teve após o acidente. Percebe-se, outrossim, no que se refere à 

configuração do ato ilícito, que o conjunto probatório dos autos atesta a 

ocorrência da ação (conduta) imprudente da Requerida Aparecida Gomes 

de Jesus (culpa), a qual não observou o dever de parar na via que 

trafegava, pois a via que a Parte Autora trafegava era preferencial, o que 

deu causa ao acidente (nexo causal), atingindo a motocicleta em que a 

vítima, ora Autora, estava. Daí que surge, para a parte Requerida, o dever 

de indenizar os danos causados à parte Autora, não havendo que se 

falar, então, em culpa concorrente. II.2.2 – Dos danos materiais – Danos 

emergentes Configurada a responsabilidade da parte Requerida, cumpre 

analisar os danos causados à parte Autora. No que tange aos danos 

materiais, sabe-se que podem se dividir em emergentes e lucros 

cessantes. Os primeiros são representados pela diminuição patrimonial e 

compreendem a perda ou diminuição de valores já existentes no patrimônio 

do lesado. São de fácil constatação, bastando confrontar a diferença do 

valor do patrimônio da vítima não fosse a ocorrência do dano. E no caso 

dos autos, nota-se que o acidente causou perdas patrimoniais imediatas à 

parte Autora, a qual, segundo corroboram as provas documentais e 

testemunhais produzidas nos autos, teve que arcar e custear com 

diversos tratamentos médicos (cirurgia, medicação) bem como 

contratação de funcionária, em decorrência do acidente causado pela 

parte Requerida. No caso, a parte autora trouxe os seguintes documentos 

(ID. 14187916): Notas fiscais de despesas médicas, no valor de R$ 

8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta reais); Nota Fiscal de despesa 

com laboratório no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); Recibo de 

despesas com remédio, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais); e 

Nota Fiscal de compra de remédio no valor de R$ 25,32 (vinte e cinco reais 

e trinta e dois centavos). Com relação à Nota Fiscal no valor de R$ 74,35 

(setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), não consta o nome do 

destinatário, não havendo provas de que foi realizada então pela parte 

Autora, razão pela qual deve ser excluída da indenização. Cabe destacar 

aqui que não procede a alegação da parte requerida, no sentido de não ter 

responsabilidade com o valor desembolsado com segunda cirurgia, ao 

asseverar que esta só ocorreu por culpa exclusiva da vítima que não se 

atentou a aguardar repouso como solicitado pelo médico que realizou sua 

cirurgia. Ora, não é o que as provas dos autos indicam, pois há direto 

nexo causal entre a cirurgia realizada, decorrente do acidente causado 

por culpa exclusiva da parte Requerida, por mais que esta tenha afirmado 

ter ajudado com a primeira cirurgia e arcado com algumas despesas. 

Ademais, a parte Requerida deveria ter se atentado ao disposto no art. 

373, II, do CPC, eis que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o 

que, à evidência, não ocorreu nos autos. No que tange às notas fiscais 

referentes a gastos com combustível, acostadas aos autos junto com a 

inicial (ID. 14187890), também devem ser desconsideradas, pelo fato do 

campo “destinatário” estar em nome outra pessoa (Weder Roberto dos 

Santos), razão pela qual também deve ser excluída da indenização, por 

não ter a parte Autora comprovado tais gastos em seu nome. Com relação 

ao gasto com contratação de diarista, a parte autora conseguiu 

demonstrar que assim o fez em razão de ter ficado impossibilitada de 

trabalhar por conta exclusivamente do acidente. Contudo cabe fazer uma 

observação: a parte Autora trouxe aos autos 12 (doze) recibos emitidos 

pela diarista que contratou, no período de dezembro de 2016 – mês em 

que ocorreu o acidente, à dezembro de 2017. Ocorre que os recibos de 

dezembro/2016, janeiro/2017, e fevereiro/2017, informam pagamento no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao passo que os demais recibos 

informam pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando 

um gasto de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Ou seja, 

somando-se as despesas médicas, com remédios, e mais as despesas 

com diarista, chega-se ao valor de R$ 13.790,32 (treze mil, setecentos e 

noventa reais, e trinta e dois centavos). Porém, chama a atenção que a 

petição inicial indica um valor diferente dos danos emergentes que a parte 

Autora teve com o acidente, pedindo, ao final, a condenação da parte Ré 

no valor de R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos e quarenta reais). Dessa 

forma, considerando que impera em nosso ordenamento jurídico 

processual o princípio da adstrição, ou congruência, em que o magistrado 

tem o dever de decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, 

não podendo proferir sentença de forma extra , ultra ou infra petita (art. 

492 do CPC), deverá a parte Requerida, ao final, indenizar a parte Autora, 

por danos emergentes, o valor total de R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos 

e quarenta reais), pelas despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, e 

contratação de diarista, devidamente comprovadas nos autos. II.2.3 – Dos 

lucros cessantes No que tange à pretensão autoral destinada à reparação 

dos lucros cessantes, consubstanciado no que deixou de receber pelo 

não exercício de sua atividade, convém destacar que encontra 

fundamentação legal no art. 402 do Código Civil, que dispõe: “Salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar”. Quanto ao tema ensina Sérgio Cavalieri 

Filho que "o ato ilícito pode produzir não apenas efeitos diretos e imediatos 

no patrimônio da vítima (dano emergente), mas também mediatos ou 

futuros, reduzindo ganhos, impedindo lucros, e assim por diante. Aí 

teremos o lucro cessante. É a consequência futura de um fato já ocorrido. 

(...) Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na 

frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio 

da vítima. Pode ocorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou 
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produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que 

alguém já vinha obtendo da sua profissão, como também, da frustração 

daquilo que era razoavelmente esperado" (In. Programa de 

Responsabilidade Civil, p. 74/75). Em relação à existência da perda 

salarial, percebe-se das provas coligidas e produzidas nos autos, que 

restou demonstrada a sua ocorrência, notadamente porque a Autora 

desempenhava trabalho como diarista, atividade que, à toda evidência, 

requer o uso e esforço contínuo dos membros do corpo humano (varrer, 

limpar, lavar, esfregar, etc), e em razão do acidente causado pela parte 

Ré, a parte Autora ficou impossibilitada de exercer seu labor, pois teve 

afetada sua locomoção, eis que ficou hospitalizada e teve fratura em sua 

perna. Com efeito, além da prova oral produzida em audiência, juntou aos 

autos declaração de prestação de serviços (ID. 14187723), em que duas 

pessoas atestam que Doraci Gomes de Souza trabalhava como diarista 

em suas casas, recebendo mensalmente, de cada uma dessas pessoas, 

o valor R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Assim, até o ajuizamento da presente ação, é certo que não 

trabalhou como diarista por pelo menos por 19 meses, deixando de 

ganhar, então, o valor certo total de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos 

reais). Ainda com relação a tal pedido, é pertinente destacar que a parte 

Requerida não impugnou especificamente os documentos colacionados 

aos autos (Declarações de prestação de serviços – ID. 14187723), 

reputando-se, portanto, autênticos (art. 411, III, do CPC). Porém, com 

relação aos demais pedidos de lucros cessantes, decorrentes de vendas 

que deixou de realizar, não é possível afirmar com certeza que tais danos 

ocorreram, já que os extratos dos pedidos acostados aos autos com a 

inicial (ID 14187723) apenas demonstram que houve a solicitação de 

produtos de beleza, não havendo provas de que, de fato, a autora teria os 

recebido e deixado de vendê-los em razão unicamente do acidente. Aqui 

assiste razão à parte Requerida, quando em sua contestação afirma que 

os lucros cessantes não podem ser presumidos. E por fim, quanto aos 

documentos juntados aos autos com a inicial (ID. 14187789), a parte 

Autora não indicou a que se refere, impossibilitando assim, a devida 

apreciação e análise, não havendo que se falar em qualquer indenização 

por tais documentos juntados. II.2.4 – Dos danos morais No que tange aos 

danos morais, não há como negar a sua ocorrência. Como é cediço, o 

dano moral é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado 

sem repercussão patrimonial. Seja a dor física, nascida de uma lesão 

material, seja a dor moral – dor sentimento. No caso em apreço, é inegável 

que, em razão do acidente, a parte autora experimentou grande abalo 

psicológico e emocional, haja vista o medo, e o pânico por que passou no 

momento do acidente, devendo ser reparados os danos na seara imaterial. 

As provas dos autos indicam que a angústia e dor física, além dos 

transtornos suportados pela autora foram de elevado grau. A autora, em 

um primeiro momento, e de acordo com as fotografias e depoimentos de 

testemunhas, permaneceu caída ao chão, em via pública, com a perna 

fraturada, até a chegada de socorro. Permaneceu alguns dias internada 

em hospital, em outra cidade, por conta da fratura e lesões decorrentes do 

acidente. Necessitou de realização de outra cirurgia, e segundo informa a 

petição inicial, ainda se encontra em tratamento médico. Passou a 

depender de terceiros para realizar movimentos básicos, tendo 

permanecido acamada por algum tempo. Ademais, a autora tinha uma vida 

profissional e social que foram interrompidas pelo acidente, deixando de 

trabalhar dignamente, e seu convívio social foi limitado também por algum 

tempo, já que não podia sair em decorrência da fratura, e da cirurgia que 

fez em sua perna. Assim, é evidente que a autora sofreu abalo moral de 

gravidade considerável, merecedor de qualificação como dano moral, pois 

passou por momentos de pura tensão, medo e angústia, ultrapassando 

assim, sem dúvidas, o mero dissabor do cotidiano. No que tange à 

quantificação dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça há muito recomenda que o arbitramento seja feito com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes, 

e a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. E partindo dessas premissas, 

considerando os fatos comprovados nos autos e as circunstâncias do 

caso concreto, mormente o grau de culpa da ré e a ausência culpa da 

autora, mas, levando em consideração que a Requerida procurou 

minimizar os danos causados por sua conduta, eis que inicialmente ajudou 

e arcou com as despesas iniciais, entendo que é razoável e proporcional 

conceder a título de dano moral quantia inferior à pleiteada, no montante de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Penso que este valor não é excessivo 

para a ré, e, ao mesmo tempo, parece ser suficiente para uma 

compensação em favor da autora. Tal valor também não causará nenhum 

enriquecimento extraordinário à autora. II.2.5 – Dos danos estéticos De 

início, necessário que se diga que é possível cumular o recebimento de 

indenização por danos morais e por danos estéticos. Isso porque o dano 

moral decorre do sofrimento experimentado pela vítima em razão do 

evento danoso, enquanto que o dano estético advém de uma alteração da 

aparência para pior. Veja-se o teor da Súmula 387 do STJ: “É lícita a 

cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. Outrossim, 

para que seja indenizado o dano estético, é imprescindível a ocorrência de 

deformidade aparente e aferível de imediato, de modo a causar 

constrangimento que influencie negativamente na convivência social da 

vítima. Ademais, a lesão deve ser irreparável e permanente, pois, se 

passível de correção, subsume-se na indenização por dano material 

decorrente de cirurgia e/ou tratamentos corretivos. Os parâmetros de 

avaliação mais utilizados são: a extensão, e localização das cicatrizes e 

seus efeitos sobre a personalidade e a idade, sexo e estado anterior. 

Ainda, não é demais dizer que as mãos e as pernas em mulheres são 

consideradas regiões visíveis e que trazem transtornos pessoais maiores 

a estas pessoas. No caso em concreto, tenho que as fotografias (ID. 

14188081) demonstram as lesões e cicatrizes, que caracterizam dano 

estético, visto que são alterações visíveis que alteram a expressividade 

da vítima, ora Autora, em virtude da sua extensão e vulto, sendo 

consideradas vexativas, e que podem inibir a convivência em sociedade. 

Assim as lesões cicatriciais do membro inferior direito geram na autora um 

dano estético, porquanto as lesões oriundas do evento danoso são 

aparentes e prejudiciais ao convívio da autora, mulher, em sociedade. 

Assim, procede a pretensão indenizatória em virtude de danos estéticos 

sofridos, devidamente comprovados nos autos. Entendo que é razoável e 

proporcional conceder a título de danos estéticos a quantia no importe de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). III - DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 

formulados na inicial, para: 1) CONDENAR a parte requerida Aparecida 

Gomes de Jesus ao pagamento, a título de indenização pelos danos 

materiais, o importe de R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos e quarenta 

reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do 

evento danoso, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ). 2) CONDENAR a parte requerida Aparecida Gomes de 

Jesus ao pagamento, a título de indenização por danos morais, o importe 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a data do evento danoso, e correção monetária 

desde a data do arbitramento; 3) CONDENAR a parte requerida Aparecida 

Gomes de Jesus ao pagamento, a título de indenização por danos 

estéticos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês desde a data do acidente, e correção 

monetária desde a data do arbitramento. 4) CONDENAR a parte Requerida 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2º, c.c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. 

Transitada em julgado a sentença e decorrendo mais de 15 (quinze) dias 

sem pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 26 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001380-61.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IRILDE PROVENSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL DA JUNTADA DE CONTESTAÇÃO DE ID 29749345 Nova 

Xavantina, 15 de Abril de 2020 Carlos Alberto A.Barbosa Gestor 1 Vara

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-20.2018.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - SP400070 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONEI PEREIRA 51353989100 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000415-20.2018.8.11.0012 REQUERENTE: NUTRECO BRASIL NUTRICAO 

ANIMAL LTDA REQUERIDO: CLAUDIONEI PEREIRA 51353989100 Vistos. 

INTIME-SE parte autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-27.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIR DA ROSA (REU)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-39.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ SILVA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000556-39.2018.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: JOSE LUIZ SILVA DA SILVA Vistos. CERTIFIQUE-SE o 

decurso do prazo para apresentação da defesa. Após, intime-se a parte 

autora para se manifestar. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-60.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM ABREU DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO do Adv. da Parte Autora para Manifestar nos autos 

impugnando a Contestação no prazo legal Nova Xavantina, 15 de Abril, 

2020 Carlos Alberto Alves Barbosa Gestor da 1 Vara

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000235-04.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUZIOMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSÉ LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo: 1000235-04.2018.8.11.0012. REQUERENTE: 

CLAUZIOMAR ALVES BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSÉ LEMES DE SOUZA DECISÃO Vistos. Aportou aos autos pleito da 

parte requerente para fins de reapreciação do pedido de tutela de 

urgência já negado anteriormente. No caso, apresentou notificação 

expedida pelo DETRAN em face do autor, a fim de que o mesmo promova a 

regularização do veículo que se encontra no pátio da Agência Municipal de 

Porto Alegre do Norte, sob pena de ser leiloado. Em que pese os 

argumentos da parte autora, por ora, não há como desconstituir a decisão 

outrora firmada ante a ausência de dilação probatória, com efetivo 

contraditório. No caso, ainda não há nos autos argumentos juridicamente 

aptos a macular a presunção de veracidade e legitimidade dos atos 

administrativos atacados. Ademais, a via de impugnação de decisão 

interlocutória é o recurso de Agravo de Instrumento, e não pedido de 

reconsideração/reapreciação. Assim, deixo de acolher o pedido de tutela 

antecipada. Intime-se a parte requerente para querendo impugnar as 

contestação apresentadas, no prazo legal. Após voltem-me os autos 

conclusos para saneamento do feito. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-82.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos 

impugnando a contestação de ID 30384090 Nova Xavantina 15 de Abril de 

2020 Carlos Alberto Alves Barbosa Gestor 1 Vara

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001043-72.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1001043-72.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO SALES 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Considerando a necessidade de realização de audiência para regular 

prosseguimento do presente processo, mas tendo em vista do teor da 

Portaria Conjunta n.º 249/2020 (alterada pela Portaria Conjunta n.º 

281/2020) que impõe o fechamento de todas as unidades do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso em virtude da pandemia de 

Coronavírus (COVID-19) inicialmente até o dia 30/04 de 2020, inclusive 

com possibilidade de prorrogação, DETERMINO que os presentes autos 

permaneçam em Secretaria da Vara até o retorno à normalidade das 

atividades forenses. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 15 

de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000965-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000965-78.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ANTONIO PEDRO FERREIRA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Considerando a necessidade de realização de audiência para regular 

prosseguimento do presente processo, mas tendo em vista do teor da 

Portaria Conjunta n.º 249/2020 (alterada pela Portaria Conjunta n.º 

281/2020) que impõe o fechamento de todas as unidades do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso em virtude da pandemia de 

Coronavírus (COVID-19) inicialmente até o dia 30/04 de 2020, inclusive 

com possibilidade de prorrogação, DETERMINO que os presentes autos 

permaneçam em Secretaria da Vara até o retorno à normalidade das 

atividades forenses. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 15 

de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30731 Nr: 1220-05.2009.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANISSE MONTEIRO CAMPOS - 

OAB:21.827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal nº 1220-05.2009.811.0012

Código nº 30731

Incidente de Insanidade Mental nº 2113-93.2009.811.0012

Cód. nº 31614

Vistos.

Considerando que ainda não há informações acerca do cumprimento das 

decisões de fls. 131 e 133 dos autos Cód. 31614, o que infelizmente tem 

sido prática corriqueira na serventia judicial da 1ª Vara, determino, pela 

última vez, a intimação da assistente de acusação, na pessoa da 

advogada com procuração nos autos principais (fl. 253), para que se 

manifeste sobre o laudo pericial juntado ao incidente (Cód. 31614 – fls. 

118 à 128), bem como para se manifestar sobre a petição da Defensoria 

Pública (fl. 132) e do Ministério Público (fls. 272 à 274) dos autos principais 

(Cód. 30731) ou, caso já tenha sido realizada, que certifique nos autos tal 

situação, certificando-se o decurso de prazo, e acostando o comprovante 

de publicação com a data no DJe.

Após, voltem-me conclusos para decisão quanto à homologação ou não 

do laudo pericial, e demais deliberações, sobre absolvição imprópria ou 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Às providências.

Nova Xavantina-MT, 15 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27430 Nr: 1871-71.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA-MT, em face de COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos.

Aportou aos autos às fls.218/222, petitório de terceiro interessado, JOSÉ 

VIDAL DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, adquirente de um 

dos bens da parte executada, pleiteando que não o descreva como 

devedor de dívidas anteriores a sua arrematação do bem em destaque.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido

De fato, o Sr. JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA não é responsável em adimplir 

débitos relativos à IPTU anteriores à aquisição do imóvel em questão, 

sendo responsável somente pelas dívidas a partir do ano de 2008, 

conforme preceitua o art. 130, §1º, da CTN.

 Dessa forma, após a quitação dos débitos em destaque, determino que 

seja expedida pela parte executada certidão negativa de débitos do imóvel 

arrematado registrado na matricula 8365.

Certifique-se se o Município de Nova Xavantina foi intimado, conforme 

consta na decisão de fl. 226, certificando-se eventual decurso de prazo.

Após, intime-se novamente a Fazenda Municipal para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

Intime-se e cumpra-se.

Nova Xavantina/MT, 15 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31614 Nr: 2113-93.2009.811.0012

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO SOUZA LIMA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:, VANISSE MONTEIRO CAMPOS - OAB:21.827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal nº 1220-05.2009.811.0012

Código nº 30731

Incidente de Insanidade Mental nº 2113-93.2009.811.0012

Cód. nº 31614

Vistos.

Considerando que ainda não há informações acerca do cumprimento das 

decisões de fls. 131 e 133 dos autos Cód. 31614, o que infelizmente tem 

sido prática corriqueira na serventia judicial da 1ª Vara, determino, pela 

última vez, a intimação da assistente de acusação, na pessoa da 

advogada com procuração nos autos principais (fl. 253), para que se 

manifeste sobre o laudo pericial juntado ao incidente (Cód. 31614 – fls. 

118 à 128), bem como para se manifestar sobre a petição da Defensoria 

Pública (fl. 132) e do Ministério Público (fls. 272 à 274) dos autos principais 

(Cód. 30731) ou, caso já tenha sido realizada, que certifique nos autos tal 

situação, certificando-se o decurso de prazo, e acostando o comprovante 

de publicação com a data no DJe.

Após, voltem-me conclusos para decisão quanto à homologação ou não 

do laudo pericial, e demais deliberações, sobre absolvição imprópria ou 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Às providências.

Nova Xavantina-MT, 15 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2405-05.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAUL PRESTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:20030/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao TRE em virtude deste Juízo 

ter acesso ao sistema SIEL. Contudo, por não haver informações a 

respeito da data de nascimento ou nome da mãe do executado, a pesquisa 

restou prejudicada, conforme resultado em anexo.

Quanto aos demais pedidos, defiro. Expeçam-se ofícios à CEMAT, 
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SANECAP e empresas de telefonia a fim de que forneçam o endereço 

atualizado do executado, devendo constar no ofício o número do CPF 

(218.752.350-00 – RAUL PRESTES DA SILVA).

Prazo para resposta: 10 dias.

Cumpra-se.

Nova Xavantina/MT, 15 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001323-43.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REU)

Bruna Garcia Toledo (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1001323-43.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA e outros D E C I S Ã O 

Vistos. Atento ao que dispõe o art. 357 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta saneamento. De início, verifico que as partes são legítimas 

e estão adequadamente representadas. Pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo atendidos. Quanto à 

preliminar de decadência, tenho que não deve ser acolhida. Isso porque, 

conforme entendimento pretoriano, o termo inicial do prazo decadencial 

para buscar anulação de concurso público é o ato de homologação, pois é 

este último que atesta a higidez do certame e põe fim ao procedimento de 

escolha, senão vejamos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS EDITALÍCIAS DE CONCURSO PÚBLICO. LEI N. 7.515/86. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO 

CONCURSO. TRANSCURSO DO PRAZO. INÉRCIA DA TITULAR DO 

DIREITO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em 

razão do princípio da especialidade, aplica-se à hipótese a Lei n. 7.515/86, 

de modo que, inerte após o transcurso do prazo de um ano contado da 

homologação do resultado do certame, operou-se a decadência do direito 

da autora de pleitear a anulação de cláusulas editalícias referentes a 

concurso público para provimento de cargos na Administração Direta do 

Distrito Federal. 2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários 

majorados em R$ 100,00 (cem reais), totalizando em R$900,00 

(novecentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da 

gratuidade de justiça já deferida à apelante. (TJ-DF 

07006387320178070018 DF 0700638-73.2017.8.07.0018, Relator: 

SANDRA REVES, Data de Julgamento: 27/09/2017, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Neste ínterim, REJEITO a preliminar de decadência do direito. Estando o 

processo em ordem, DECLARO-O o saneado e fixo como ponto 

controvertido a existência de irregularidades no certame referente ao 

Edital n.º 001/2014. A despeito do MP já ter se manifestado sobre a 

desnecessidade de produção de provas e pugnando pelo julgamento 

antecipado, a fim de não incorrer em violação ao devido processo legal e 

ampla defesa, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e 

utilidade de cada uma delas, declinando desde já o rol de testemunhas que 

serão ouvidas em juízo, caso haja requerimento da produção de prova 

oral. Caso as demandadas manifestem pelo julgamento antecipado, 

venham conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 15 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-08.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000366-08.2020.8.11.0012 REQUERENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária proposta por LUIZ CARLOS 

PEREIRA DA SILVA , em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Considerando os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. 

Assim, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta 

Maior, RECEBO a presente exordial. DEFIRO o benefício da Gratuidade de 

Justiça. No que tange ao pleito de tutela de urgência, vale destacar que 

para sua concessão necessária a demonstração da probabilidade do 

direito e o perigo de dano. Nada obstante, já na análise do primeiro 

requisito para concessão da medida liminar - probabilidade do direito - 

tenho que o pedido deve ser INDEFERIDO. Isso porque, muito embora peça 

inaugural esteja instruída com as provas do acidente, não há provas 

suficientes das sequelas arroladas, bem como que as mesmas sejam 

capazes de obstar o retorno da parte autora ao labor, especialmente se 

considerada a possibilidade de readaptação Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA o que 

faço com arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, 

visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do 

que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que: I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO 

como perito judicial, independentemente de compromisso, o NOMEIO como 

médico perito Dr. Rhaymysom Jasmy Gomes Abreu, com endereço 

profissional no Hospital Municipal de Nova Xavantina – MT, devendo o 

mesmo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica e, em 

seguida, apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos. Desde já fixo a título de honorários periciais o importe de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais). Com a juntada do laudo médico, CITE-SE o 

INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com a 

remessa dos autos para, querendo contestação a presente demanda e, 

na mesma oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar 

acerca do laudo pericial. Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar 

acerca do laudo pericial. Faculta-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos (§1° do art. 465, CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Nova Xavantina/MT. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, 

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE 

PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - 

DADOS GERAIS DO PROCESSO a) Número do processo b) Juizado/Vara II 

- DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado 

civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 
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técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V- EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE Quesitos 

específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos 

em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de 

auxílio-doença: a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação 

funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? 

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de 

trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente 

causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se 

o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar. c) O(a) 

periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que 

causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? d) 

Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades 

encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas 

funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não 

passíveis de cura? e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força 

muscular está mantida? f) A mobilidade das articulações está preservada? 

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das 

situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? h) Face à 

sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade 

laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) 

impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido 

para o exercício de qualquer atividade? VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA 

PARTE AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado 

o exame) VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS 

DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame) Local e Data 

Assinatura do Perito Judicial Assinatura do Assistente Técnico da Parte 

Autora (caso tenha acompanhado o exame) Assinatura do Assistente 

Técnico do INSS (caso tenha acompanhado o exame) Noxa Xavantina/MT, 

15 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78117 Nr: 907-97.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA, 

SAMUEL FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594/MT, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:19832/O

 INTIMEM-SE as partes para apresentação de razões recursais no prazo 

legal de oito dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-07.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010149-07.2017.8.11.0012. REQUERENTE: WANDE ALVES DINIZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Compulsando os 

autos, observo que, em decisão proferida no Recurso Especial nº 

1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS, em trâmite do STJ, busca a 

uniformização de decisões judiciais sobre as questões de “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS”-, sendo determinada a afetação e suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que tramitam no território nacional e que tratam do Tema 

986-STJ. Destarte, observa-se que a discussão posta em juízo 

enquadra-se dentre aquelas hipóteses previstas no Tema 986/STJ. Assim 

sendo, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final 

do aludido recurso. Atente-se a Secretaria acerca do julgamento do Tema 

986/STJ, pois, com o recebimento do julgamento por meio do Malote Digital, 

ou por comunicação das partes, deverá ser certificado e encaminhados à 

conclusão. Atente-se para o correto lançamento do sobrestamento do 

feito referente ao Tema 986 STJ. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

NOVA XAVANTINA, 20 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-07.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010149-07.2017.8.11.0012. REQUERENTE: WANDE ALVES DINIZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Compulsando os 

autos, observo que, em decisão proferida no Recurso Especial nº 

1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS, em trâmite do STJ, busca a 

uniformização de decisões judiciais sobre as questões de “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 
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Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS”-, sendo determinada a afetação e suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que tramitam no território nacional e que tratam do Tema 

986-STJ. Destarte, observa-se que a discussão posta em juízo 

enquadra-se dentre aquelas hipóteses previstas no Tema 986/STJ. Assim 

sendo, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final 

do aludido recurso. Atente-se a Secretaria acerca do julgamento do Tema 

986/STJ, pois, com o recebimento do julgamento por meio do Malote Digital, 

ou por comunicação das partes, deverá ser certificado e encaminhados à 

conclusão. Atente-se para o correto lançamento do sobrestamento do 

feito referente ao Tema 986 STJ. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

NOVA XAVANTINA, 20 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-23.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EMILIO MORELLO DIEHL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PIRES OAB - MT12488/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010146-23.2015.8.11.0012. REQUERENTE: JORGE EMILIO MORELLO 

DIEHL JUNIOR REQUERIDO: THIAGO RODRIGUES DA COSTA Vistos, Após 

o trânsito em julgado do acordão que manteve a sentença de IDs 7929478 

e 7929477, o requerente foi regularmente intimado para dar 

prosseguimento ao feito, contudo permaneceu inerte, conforme certidão 

de ID 30745030. Ante o exposto, atento aos princípios norteadores do 

Juizado Especial no sentido que o presente feito não pode permanecer 

paralisado nos escaninhos da secretaria judicial pelo interesse do autor, 

determino o arquivamento do presente feito, sem prejuízo de sua 

conversão em cumprimento de sentença por manifestação do autor antes 

do prazo prescricional. Intimem-se, após arquivem-se com as cautelas de 

praxe. NOVA XAVANTINA, 31 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-80.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN WILK MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000842-80.2019.8.11.0012. REQUERENTE: JOHN WILK MULLER 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. P. R. C. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. NOVA XAVANTINA, 12 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010054-74.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TIARAJU CEREAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010054-74.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: TIARAJU CEREAIS LTDA - EPP 

EXECUTADO: DIVINO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS DEFIRO o pedido 

de pesquisa pelo sistema RENAJUD, seguindo em anexo o extrato com 

busca infrutífera. Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada 

DIVINO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS (CPF nº. 936.629.391-34) nos 

órgãos de proteção ao crédito referente ao débito ora executado, 

devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as devidas 

anotações (CPC, art. 782, §3º). No mais intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens passíveis de constrição 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010165-68.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO TAKASHI TOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA REGINA GONCALVES REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010165-68.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: OSWALDO TAKASHI TOYAMA 

EXECUTADO: FLAVIA REGINA GONCALVES REIS Considerando que o 

bem penhorado é insuficiente para o pagamento do débito, defiro nova 

penhora de bens que guarnecem o domicílio da parte executada conforme 

postulado no ID n. 14402970. Expeça-se o competente mandado de 

penhora, avaliação e intimação. A penhora deverá recair exclusivamente 

sobre bens de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça em observância ao 

art. 833, II, do CPC. Havendo interesse, evidente o risco de deterioração e 

dissipação dos bens penhorados, fica autorizada a remoção, 

nomeando-se o exequente ou represente por ele indicado como 

depositário. Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como 

depositário, independentemente de qualquer outra formalidade. Efetivada a 

penhora, deverá ser lavrado o competente auto, intimando-se o(s) 

executado(s) na mesma oportunidade. Registre-se que eventual 

impenhorabilidade poderá ser arguida em até 5 (cinco) dias após a 

realização da diligência pelo Oficial de Justiça. Não havendo impugnação, 

manifeste-se o(s) exequente(s), em termos de prosseguimento, indicando 

as providências que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Por outro lado, sobre a penhora do bem móvel do ID n. 12988144, a parte 

exequente apresentou manifestação junto ao ID n. 12988144, em que não 

discordou da avaliação feita pelo Oficial de Justiça. A seu turno a 

requerida, apesar de intimada da penhora e da avaliação, em nada se 

manifestou. Assim, HOMOLOGO a avaliação acostada no ID n. 12988144. 

No mais, designem-se datas para os leilões do bem penhorado junto ao ID 

n. ID n. 12988144, devendo ser expedido os respectivos editais, que 

deverão constar os requisitos ditados pela Lei (CPC – art. 886) e haverão 

de ser publicados na forma do art. 887, §1º, do CPC. A esses atos as 

partes deverão ser cientificadas por intermédio de seu advogado ou, não 

os possuindo, pessoalmente (CPC – art. 889). Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000229-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000229-94.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ROGERIO CESAR TOLOTTI 

REQUERIDO: GARCONI CONSTANTINO DA SILVA Vistos, etc. 

Certifique-se acerca da tempestividade da contestação e do pedido 

contraposto. Após, se tempestivo, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação e contestação ao pedido 

contraposto apresentado junto ao ID n. 14996418, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-97.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MILAINE SOARES DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000147-97.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MILAINE SOARES DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tema ainda 

suspenso por força do Tema/Repetitivo n. 986 do STJ. Assim, ao arquivo 

provisório para aguardar o julgamento do recurso repetitivo. Cumpra-se. 

Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-08.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUROLUX COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA MESSIAS AGUIAR OAB - SP231401 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000043-08.2017.8.11.0012. REQUERENTE: KARLA PATRICIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: OUROLUX COMERCIAL LTDA Vistos, etc. Os autos vieram 

conclusos diante do recurso inominado interposto pela requerida, 

oportunidade em que fora intimada para recolhimento do preparo, 

deixando, contudo, de fazê-lo. Apesar dos argumentos alegados na 

manifestação da autora junto ao ID n. 16542883, vejo que não merece 

guarida, ao passo que os requisitos da admissibilidade do recurso podem 

ser feitos pelo juízo de piso. ENUNCIADO 166 FONAJE - Nos Juizados 

Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em 

primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Outrossim, o valor do 

preparo deve ser recolhido integralmente, consoante dispõe Enunciado 80 

do FONAJE: ENUNCIADO 80 FONAJE – O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua 

respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). Dessa 

feita, julgo DESERTO o recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 

9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, e, nada sendo requerido, AO 

ARQUIVO. Intime-se Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010359-68.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG VIDRACARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO EXEQUENTE: OI 

BRASILTELECOM EXECUTADO: LG VIDRACARIA LTDA - ME Diante da 

inércia da parte exequente, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000541-36.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OLMES PAULO MACARI (REQUERENTE)

MARLENE TERESINHA MACARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000541-36.2019.8.11.0012. REQUERENTE: OLMES PAULO MACARI, 

MARLENE TERESINHA MACARI REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte documentos 

pessoais legíveis e comprovante de endereço; ii) Junte a procuração 

devidamente assinada pelos autores, uma vez encontra-se apócrifa; 

Advirto a parte autora que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000359-50.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. DE AMORIM NETO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LAZARO MIRANDA FILHO OAB - MT21791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LECI JANETE PEREIRA TARTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000359-50.2019.8.11.0012. REQUERENTE: J. G. DE AMORIM NETO - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: LECI JANETE PEREIRA TARTAS A prova até 

aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no 

entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. Assim, 

por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 
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cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Conste no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento do valor) da execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 

916). Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-93.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CIRIACO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ MULLER OAB - GO39756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLO FREIRE DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000824-93.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: GERSON CIRIACO DIAS 

EXECUTADO: APOLO FREIRE DE ANDRADE Veja-se que a parte 

executada foi devidamente citada e intimada da penhora dos bens móveis 

(80 antenas Sky), avaliadas em R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e 

quatrocentos reais) no ID n. 19981436, deixando transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação. Por sua vez, a parte exequente apresentou 

concordância com avaliação e pediu pela remoção dos bens. Diante 

ausência de discordância das partes, HOMOLOGO a avaliação acostada 

no ID n. ID n. 19981436. Quanto ao pedido de remoção, vejo que merece 

guarida, ao passo que desde a penhora nenhum ato foi feito pelo 

executado no sentido de pagar a dívida, além de haver o risco de 

desaparecimento ou deterioração. Assim, havendo interesse pelo 

exequente e evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se o exequente ou 

represente por ele indicado como depositário, devendo ser expedido 

mandado de remoção. Por fim, após o cumprimento do mandado de 

remoção, designem-se datas para os leilões dos bens penhorados, 

devendo ser expedido os respectivos editais, que deverão constar os 

requisitos ditados pela Lei (CPC – art. 886) e haverão de ser publicados na 

forma do art. 887, §1º, do CPC. A esses atos as partes deverão ser 

cientificadas por intermédio de seu advogado ou, não os possuindo, 

pessoalmente (CPC – art. 889). Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-90.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VILELA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IRINEU MOREIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000809-90.2019.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA APARECIDA VILELA 

BUENO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN, 

IRINEU MOREIRA Vejo que foi realizada audiência de conciliação sem 

sequer ter sido citada a parte requerida. Assim, designe-se nova data de 

audiência, citando-se os requeridos, constando as advertências legais. 

Intime-se a parte autora da nova data de audiência. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-76.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES DE ALMEIDA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010125-76.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA FERNANDES DE 

ALMEIDA FARIAS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Certificada a tempestividade do recurso 

interposto pela requerente (ID 21900324), recebo o recurso inominado 

somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se o recorrido para, querendo, contrarrazoar, no prazo de 

10 (dez) dias. Posteriormente, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

observadas as cautelas de estilo. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-41.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VALBERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ITAPEMIRIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010192-41.2017.8.11.0012. REQUERENTE: LUIZ VALBERIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIACAO ITAPEMIRIM S.A. Em consulta ao Sistema Renajud foi 

possível encontrar o seguinte endereço da parte executada: - Rua Antônio 

Pontes, n. 00140, Vl. Guilherme – São Paulo –SP, CEP: 02065-050. Assim, 

intime-se a parte executada no endereço acima para fins de pagamento, 

constando as advertências legais de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-43.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010274-43.2015.8.11.0012. REQUERENTE: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A, TELEMAR NORTE LESTE 

S/A (OI) É de conhecimento deste magistrado que a reclamada OI S/A, 

como parte do plano de recuperação judicial, reservou uma determinada 

quantia para o pagamento dos créditos extraconcursais e que, inclusive, 

vem efetuando pagamento em algumas ações judiciais. Desta feita, por 

cautela e visando efetividade na prestação jurisdicional, intime-se a parte 

reclamada para se manifestar quanto a possibilidade de pagamento do 

débito exequendo descrito nestes autos, no prazo de 05 ( cinco) dias. 

Após, conclusos. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000094-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY SANTIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDIRENE CRESPAN (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM DONDO DO VALE (TESTEMUNHA)

ARNILDO KINZEL (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

OTACILIO CARLOS BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000094-82.2018.8.11.0012. AUTOR(A): JOSE COELHO DE MORAES REU: 

ARY SANTIN Manifeste-se a autora acerca do pedido de conexão 

formulado junto ao ID n. 17890254, no prazo de 5 (cinco) dias. Em igual 

prazo, deverá o autor indicar o valor dos imóveis objeto da reintegração 

de posse. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-74.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADY DE SOUZA CERQUEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010356-74.2015.8.11.0012. REQUERENTE: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA REQUERIDO: JADY DE SOUZA CERQUEIRA CAMPOS Na petição 

do ID n. 19089718, a parte exequente pediu pela penhora do bem móvel 

notebook marca SAWSUNG Windows 8.1- na cor branca – model- cod WP 

270E56- KEWBR. Ocorre que o bem já foi penhorado e avaliado junto a ID 

n. 7933154. Assim, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

acerca da avaliação, bem como se tem interesse na adjudicação e 

remoção do bem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-18.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES PAVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVEIRA LADEIA OAB - MT0017082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GARCIA TOLEDO OAB - MT0013174A (ADVOGADO(A))

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT17373-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010211-18.2015.8.11.0012. REQUERENTE: JAQUELINE GOMES PAVANI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA Arquive-se o feito com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000568-53.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

GLADES FURINI (REQUERENTE)

LEONARDO NUNES MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000568-53.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DO 

NASCIMENTO, LEONARDO NUNES MANOEL, GLADES FURINI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Cuida-se de “Ação Ordinária de 

Cobrança” proposta por GLADES FURINI e outros contra o MUNICÍPIO DE 

NOVA XAVANTINA/MT, alegando que são servidores do Requerido, e que 

sofreram prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a 

regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98% no vencimento dos mesmos. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Preenchidos 

aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. CITE-SE a parte demandada 

para responder à ação no prazo legal, constando as advertências legais 

de praxe. Após, à autora para querendo apresentar impugnação, ou 

ratificar a já constante nos autos (art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Xavantina/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010427-52.2010.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BRITO DE PAULA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUARELA CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010427-52.2010.8.11.0012. EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES BRITO DE 

PAULA DIAS EXECUTADO: AQUARELA CALCADOS LTDA Para que não 

haja penhora de valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas 

constrições de valores remanescentes, já que o demonstrativo de cálculo 

dos autos está desatualizado, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, sob pena de arquivamento. 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação, arquive-se. Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-43.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010026-43.2016.8.11.0012. REQUERENTE: RUBENS GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL Chamo o feito a ordem para devida correção 

do trâmite processual, e torno sem efeito a sentença lançada no id. 

13637821, uma vez que é estranha aos autos, visto que, já existe 

sentença anterior transitada em julgado (Id. 9904978 ). Desse modo, resta 

prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela parte 

reclamada. Por fim, determino no prazo de ( 05) dias, a parte reclamada 

traga aos autos o acordo que pretende homologar. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000127-09.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000127-09.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MAURO VIEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9099/95. Analisando o processo 

verifico a existência de questão processual que prejudica a análise do 

mérito. O processo tramita desde 2017 na tentativa de citar a parte 

reclamada, e, até a presente data, não houve êxito. Ocorre que esgotados 

todos os meios possíveis para a citação da reclamada, necessária se faz 

a citação por edital, cujo rito processual foge da competência dos 

Juizados Especiais, sendo, portanto, incompatível com a Lei 9.099/95, 

motivo que enseja a extinção deste processo. Vejamos: Art. 18. A citação 

far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante 

entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, 

independentemente de mandado ou carta precatória. § 1º A citação 

conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando 

e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano. § 

2º Não se fará citação por edital. ISTO POSTO, julgo extinto o presente 

feito sem apreciação de mérito com fundamento no art. 18, § 2º, da Lei 

9099/95. Após o transito em julgado, arquivem–se os autos. P.I.C. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-49.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DJESSIKA ALINY FARINA NICASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM LIQUIDACAO 

(REQUERIDO)

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA SHIMANOE TRAMUJAS OAB - PR74780 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS OAB - SP62674 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000189-49.2017.8.11.0012. REQUERENTE: DJESSIKA ALINY FARINA 

NICASTRO REQUERIDO: AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA EM LIQUIDACAO, AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA, CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Tratam-se de Embargos 

Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes autos. 

Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela embargante, 

urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na 

íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-62.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIP NET - NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010016-62.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

ARRUDA SILVA REQUERIDO: VIP NET - NOVA XAVANTINA Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Tratam-se de Embargos 

de Declaração opostos pela parte reclamante MARIA DE FATIMA DE 

ARRUDA, alegando omissão na sentença prolatada no ID nº 12598755. 

Sem delongas, entendo que a parte embargante está com a razão. 

Compulsando os autos, constato que a parte Reclamante acostou aos 

autos atestado médico o que justifica sua ausência na audiência de 

conciliação. Posto isto, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS, para 

revogar a sentença de extinção encartada no id. 12598755. Com efeito, 

DETERMINO a designação de nova audiência de conciliação. Intimem-se. 

Às providências. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000890-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA FERREIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias informe o endereço atualizado da requerente sob pena de extinção 

do feito. Paranatinga, 15 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001627-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON FERNANDES SANTANA (AUTOR(A))

SELMA MARIA RIZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DE PINA RIBEIRO (REU)

LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO (REU)

CASSIA DE PINA RIBEIRO (REU)

HELIO RIBEIRO FILHO (REU)

MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO RICARDO FISCHLIM OAB - SP141006 (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001627-43.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): GENILSON FERNANDES SANTANA, SELMA MARIA RIZZI REU: 

HELIO RIBEIRO FILHO, MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO, MARINA DE PINA 

RIBEIRO, LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO, CASSIA DE PINA RIBEIRO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por GENILSON FERNANDES 

SANTANA E SELMA MARIA RIZZI em desfavor de HÉLIO RIBEIRO FILHO, 

MARIO SÉRGIO DE PINA RIBEIRO, MARINA DE PINA RIBEIRO, LUIZ 

ROBERTO DE PINA RIBEIRO E CASSIA DE PINA RIBEIRO, todos 

qualificados nos autos, cuja liminar foi deferida no ID. 26382479 nos 

seguintes termos: "Desta forma, considerando os fatos narrados na inicial 

instruída pelos documentos que confirmaram os fatos alegados, com 

fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil, uma vez que neste 

momento estão comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, DEFIRO a 

liminar vindicada e determino a manutenção da posse dos autores 

GENILSON FERNANDES SANTANA E SELMA MARIA RIZZI na área litigiosa 

dentro da Fazenda Bebedouro. EXPEÇA-SE MANDADO DE MANUTENÇÃO 

DE POSSE LIMINAR proibindo os requeridos molestarem ou voltarem a 

violar o direito de posse dos autores nesta respectiva área, sob as penas 

da lei". Desta decisão houve interposição de recurso de agravo de 

instrumento de n. 1018822-76.2019.8.11.0000, ao qual não foi provido 

conforme ID. 30202606. Afere-se dos autos que o requerido apresentou 

pleito liminar em sua contestação, ao passo que o requerente informou 

diversas vezes o descumprimento da liminar pelo requerido, oportunidade 

em que este juízo determinou a realização de auto de constatação ao qual 

foi juntado no Id. 29303945. É o relato do necessário. Decido. Quanto ao 

pleito de liminar formulado pelo requerido, consistente na concessão de 

liminar de interdito proibitório a ser cumprido pelo Ilustre Oficial de Justiça, 

em regime de urgência/plantão, com reforço policial, face ao (s) AUTOR 

(es) para que se abstenham em realizar novas aberturas de áreas 

destinadas a cultivos anuais (soja, milho, milheto, algodão, feijão etc), até o 

deslinde final da ação, bem como garantir ao RÉU o direito de acesso a 

propriedade através das estradas existentes na propriedade, bem como 

garantir o acesso as pastagens em áreas comuns. Tenho que o mesmo 

não se desincumbiu em demonstrar que o requerente não está 

respeitando os limites estabelecidos entre as partes ou exarcebando da 

decisão liminar outrora deferida em seu favor, motivo pelo qual, estando 

ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, o indefiro. Quanto a alegação 

de descumprimento da liminar, restou demonstrado nos autos que os 

requeridos não a estão cumprindo, havendo inclusive ratificação pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ID. 30202606. 

Assim considerando a necessidade de garantir o cumprimento da decisão 

judicial, defiro a aplicação de multa diária para cada requerido no importe 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o descumprimento da decisão 

constante no ID. 26382479. Intimem-se. Certifique-se quanto a 

apresentação de contestação pelos requeridos e sua tempestividade. 

Após, digam os requerentes no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Paranatinga, 

data da assinatura eletrônica. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000294-56.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca da petição de ID 3003098. Paranatinga, 15 de Abril de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000778-37.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA PEREIRA CANEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despacho de ID 

31249342. Paranatinga, 15 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000777-52.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ETERNO CANEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despacho de ID 

31249345. Paranatinga, 15 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001644-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))
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KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001785-98.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000544-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001164-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI LUIS RODRIGUEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILIDE MARIA TREVISAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000404-21.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

BERTOLINA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI (REQUERENTE)

JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

LINDAURA ALVES DE LIMA MARQUES (REQUERENTE)

LINDALVA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

MARIA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

MANOEL MESSIAS ALVES LIMA (INVENTARIANTE)

JOAO BOSCO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

JANE LUCIA ALVES DE LIMA DAVID (REQUERENTE)

JAILTON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM RODRIGUES ALVES DE LIMA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000404-21.2020.8.11.0044. 

INVENTARIANTE: MANOEL MESSIAS ALVES LIMA REQUERENTE: JOAO 

BOSCO ALVES DE LIMA, JAILTON ALVES DE LIMA, ANTONIO SEBASTIAO 
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ALVES DE LIMA, BERTOLINA ALVES DE LIMA, CARMEN LUCIA ALVES DE 

LIMA CIOTTI, JOSE ALVES DE LIMA, LINDAURA ALVES DE LIMA 

MARQUES, LINDALVA ALVES DE LIMA, MARIA ALVES DE LIMA, JANE 

LUCIA ALVES DE LIMA DAVID INVENTARIADO: CARMEM RODRIGUES 

ALVES DE LIMA Vistos etc. Recebo a inicial e defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Nomeio inventariante o(a) requerente, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias. Intime-se o(a) inventariante para, no 

prazo de 30 dias, comprovar o plano de partilha com a concordância dos 

herdeiros e a quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCD) ou eventual isenção, sob pena de impossibilitar a homologação do 

arrolamento. Após, intimem-se possíveis interessados não representados, 

se for o caso, bem como as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Federal, nos termos legais. Sendo o caso, dê-se vista ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga, 15 

de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001182-25.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVO WINKELMANN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001117-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENI ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Paranatinga, 15 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000430-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA VENANCIO MIGNOT ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO FARIA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AIRTON CAMPOS DE FARIA (TESTEMUNHA)

SUDARIO RODRIGUES BORGES (TESTEMUNHA)

WALDOMIRO VAZ RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000430-53.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): ENEIDA VENANCIO MIGNOT ROCHA REU: MAURILIO FARIA 

COSTA Vistos etc. Ante a noticia de falecimento da autora, suspendo o 

feito nos termos do art. 689 do CPC e determino a citação do requerido 

para que se manifeste no prazo de cinco dias, conforme disposto no art. 

690 e parágrafo único do CPC. Após, venham os autos conclusos. 

Cumpra-se. Paranatinga, 15 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga 

Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000453-62.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despacho de ID 

31278274. Paranatinga, 15 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000167-84.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAINES PERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despaho de ID 

31278287. Paranatinga, 15 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA FERNANDES MARTINS (TESTEMUNHA)

MARCOS PEREIRA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001248-05.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA TESTEMUNHA: JOAQUINA 

FERNANDES MARTINS, MARCOS PEREIRA RIBEIRO, IVANILDES BATISTA 

RODRIGUES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos etc. Cumpra-se a sentença constante no Id. 30645870. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. B. V. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000127-39.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): P. H. B. V. REU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Pedro 

Henryque Borges Vieira, representado por Cintia da Silva Borges 

objetivando a matrícula no 6º Ano do Ensino Fudamental, período 

Vespertino na Escola Osvaldo Cândido Pereira, por ser a mais próxima de 

sua residência, eis que sua representante legal é paciente oncológica e 

que a colocação do mesmo em outra escola ocasionará evasão escolar, 

cuja liminar foi deferida (Id. 17952099). No Id. 18748307, o requerido 

informou o cumprimento da liminar. O requerido não apresentou 

contestação, conforme certidão de Id. 19719405. Intimado para que 

especificasse as provas que pretende produzir, o requerente quedou-se 

inerte. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

procedência d lide (Id. 30792183). É o relatório. Decido. Afere-se dos 

autos a revelia da requerida que citada não apresentou contestação no 

prazo legal. Assim, presumindo-se como verdadeiro os argumentos 

delineados pelo requerente e a situação excepcional de sua representante 

legal a procedência do pedido é medida que se impõe. Assim, nos termos 

do art. 208 da Constituição Federal c/c art. 32 da Lei n. 9394/96, mantenho 

a liminar concedida e julgo procedente o pedido inicial nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. Sem custas. Deixo de condenar em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência pelo requerido. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se. 

Paranatinga, 15 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000308-06.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar acerca da Petição de ID 

29527400. Paranatinga, 15 de abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001189-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

NELSON JACOB HAIMUSSI (AUTOR(A))

PEDRO GHIRGHI (TESTEMUNHA)

GILBERTO NUNES PEREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001189-17.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): NELSON JACOB HAIMUSSI TESTEMUNHA: MARCOS 

FERREIRA DOS SANTOS, PEDRO GHIRGHI, GILBERTO NUNES PEREIRA 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

NELSON JACOB HAIMUSSI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento 

nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, 

a parte requerida ofereceu contestação (id n. 25709405), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Em audiência de instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas. 

A parte requerida, devidamente intimada para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 
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corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. ParanatingaMT, data 

da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000902-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001037-03.2018.811.0044 VISTO, Considerando o 

certificado retro, atestando que o requerido foi devidamente intimado da 

decisão de Id. 21291196 em 02/07/2019 e da sentença de Id. 25002664 em 

18/10/2019, não há o que se falar em devolução de prazo. Assim, indefiro 

o requerimento de Ref. 30853242. Por outro lado, à secretaria para que 

certifique a tempestividade do recurso interposto pela autora e, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001374-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO LEMES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Ante a comprovação do pagamento da 

diligência, dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo a cópia como 

mandado. Atente-se o Oficial de Justiça quanto ao disposto no art. 212, § 

2º do Código de Processo Civil. Após, devolva-se ao juízo deprecante, 

com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000311-92.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23083/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO FRANTZ HIPPLER OAB - MT23346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. G. D. N. V. R. G. (IMPETRADO)

M. D. G. D. N. (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

para ciência da sentença ID 31189575.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000311-92.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23083/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO FRANTZ HIPPLER OAB - MT23346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. G. D. N. V. R. G. (IMPETRADO)

M. D. G. D. N. (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

para ciência da sentença ID 31189575.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-23.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE REIS MAGALHAES SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DESTACIO BUONO OAB - GO33756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000754-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o autor 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de seq. 

31107081, sob pena de concordância.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001599-75.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

para ciência da sentença ID 31219717.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000368-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-92.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000257-92.2020.811.0044 VISTO, Em síntese, comparece 

aos autos a parte autora pleiteando a reconsideração da decisão que 

determinou recolhimento das custas iniciais (Ref. 31231101). É a síntese 

do necessário. Desnecessárias demais fundamentações senão aquelas 

dispensadas na decisão de Ref. 30722984 em que indeferiu o pedido de 

gratuidade de justiça. Impende registrar que o pedido de reconsideração 

não tem amparo legal, fato pelo qual não interrompe, tampouco suspende, 

a contagem do prazo para a interposição de recurso ou cumprimento da 

ordem judicial determinada. A corroborar, eis o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (STJ, AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, sem grifos no original). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE - pedido de reconsideração – AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO 

PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR 

ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.É cediço em nosso sistema 

recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, 

interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição 

do agravo de instrumento conta-se da data da publicação da decisão 

agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. 

Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de 

instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a 

tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.” (TJMT, 

1005167-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) 

Prosseguindo, verifica-se, na espécie, que a pretensão ventilada pelo 

requerido não comporta deferimento, uma vez que não trouxe ao feito 

elementos capazes de modificar a decisão proferida. Destarte, diante da 

imprevisão processual da via eleita, aliada à inexistência de elementos 

capazes de promover o juízo de retratação, indefiro o pedido de 

reconsideração apresentado pela requerente. À secretaria para que 

certifique o decurso de prazo para o cumprimento integral da decisão de 

Ref. 30722984. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-06.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000793-06.2020.8.11.0044 VISTO, De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque a parte requerente não apresentou aos autos 

o comprovante de seu endereço. Com efeito, não é dado à parte autora, 

sob o manto da competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca 

para o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz 

Natural, previsto na Constituição Federal do Brasil. A propósito, ADA 
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PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o princípio do juiz natural, além de um 

direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem 

um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, Antônio Carlos de 

Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se 

pode olvidar, ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo 

Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é 

um ato contrário à dignidade da justiça. Portanto, imperiosa a emenda da 

inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante idôneo de residência, 

sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001167-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE BRAZ GUIMARAES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GUIMARAES CAVALCANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº. 1001167-90.2018.8.11.0044 VISTO, Inicialmente, defiro o 

pedido de habilitação formulado à seq. 25154233. Assim, proceda-se a 

secretaria com os cadastros necessários no Sistema PJE. Acerca da 

petição de seq. 25154235 intime-se o inventariante para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, manifeste-se o inventariante 

acerca da possibilidade de transacionar com o referido peticionante e 

converter a presente ação em arrolamento sumário. Após, façam os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000521-12.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-40.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO TORRES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-40.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES DE MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CARVALHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

 

NOS TERMOS DA PORTARIA 001/2019/GAB, IMPULSIONO O PRESENTE 

FEITO AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, COM A FINALIDADE DE 

INTIMÁ-LO PARA MANIFESTAR ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA DE ID 17976032, BEM COMO DAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000773-15.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IZIDORO CORSO (REU)

MARIA APARECIDA CORSO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000773-15.2020.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de Ação Civil Pública com pedido de obrigação ode fazer e 

antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA 

CORSO, todos devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, 

narra o parquet que por intermédio do Auto de Infração nº 9139024-E e 

9139023-E, bem como Termo de Embargo nº 750779-E., foram apurados 

danos ambientais de desmatamento, sem autorização prévia, na Fazenda 

Recanto dos Pássaros num total de 935,66 há de área de reserva legal. 

Nesse sentido, pugna pela concessão de tutela de urgência para o fim de 

determinar à empresa requerida que (i) se abstenha de utilizar a área 

afetada em suas atividades, (ii) adote perante os órgão ambientais todos 

os procedimento necessário à regularização ambiental da sua 

propriedade, (iii) seja oficia à SEMA para a realização de vistoria e 

fiscalização da antecipação da tutela, (iv) seja determinada a averbação 

da existência da ação na matrícula do imóvel, (v) inverter o ônus da prova 

em desfavor do réu. Com a exordial aportou documentos pessoais, 

matrículas, fotografias, entre outros. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA. I. 1. – 

Da suspensão das atividades na área degradada De elementar 

conhecimento que a tutela de urgência é medida cabível quando houver 

prova inequívoca da verossimilhança das alegações da requerente, 

conforme exigência do art. 300, do Código de Processo Civil. Assim, quis o 

legislador que a antecipação do provimento jurisdicional ficasse vinculada 

à plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Apenas naqueles 

casos em que a parte requerente pudesse demonstrar, através de prova 

inequívoca, a probabilidade de uma sentença favorável é que se 

autorizaria ao juiz pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da 

causa. Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da 

qualidade das alegações iniciais. Incumbe à parte autora, ainda, 

demonstrar que o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de 

difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, preambularmente, 

imperioso mencionar quanto a via eleita pelo Ministério Público no tocante 
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ao direito ambiental aventado. Como cediço, o direito ambiental encontra 

sua base no artigo 225 da Constituição Federal, o qual preceitua que todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de 

interesse que transcende a esfera puramente individual, pertencente à 

toda a coletividade e classificado pela doutrina na categoria de direito 

fundamental de terceira geração. Diante desse amplo espectro, 

enquadra-se no vértice dos direitos difusos, ou seja, daqueles que não 

comportam individuação em decorrência da indeterminabilidade dos 

sujeitos que estão sob sua titularidade. Sobre o tema, oportuno mencionar 

a lição de Paulo Afonso Leme Machado: “(...) O direito ao meio ambiente é 

de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo 

‘transindividual’. Por isso, o direito ao meio ambiente entra na categoria de 

interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando 

para uma coletividade indeterminada”. (in DIREITO AMBIENTAL 

BRASILEIRO, 15ª. ed., rev., atual e amp., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

118). Nesse sentido, confira-se ainda o seguinte excerto extraído de 

julgado emanado pelo excelso Supremo Tribunal Federal: “(...) Na 

realidade, o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa 

jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo e afirmação 

dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não 

ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido 

verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social”. (MS n.º 

22164, Tribunal Pleno, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ 17/11/95). 

Não obstante o uso do meio ambiente seja outorgado pela Carta Magna a 

todos os cidadãos, cumpre esclarecer que a tutela jurídica visando a 

proteção do direito ambiental coletivo atrai o uso de instrumentos 

processuais próprios, criados pelo legislador e com particularidades 

específicas, como a ação civil pública ambiental, o mandado de segurança 

coletivo ambiental e o mandado de injunção ambiental. Neste influxo de 

ideias, tem-se que, muito embora o fumus boni iuris encontrar-se 

evidenciado por intermédio dos relatórios técnicos e Auto de Infração nº 

9139024- E e 9139023-E (04/09/2017), bem como Termo de Embargo nº 

750779-E (05/09/2017), entendo que não há na exordial elementos 

suficientes à justificar a prematura intervenção judicial por meio da 

antecipação dos efeitos da tutela em relação ao embargo/suspensão das 

atividades realizadas naquele local. No ponto que justifica a necessidade 

de antecipar a tutela, o órgão ministerial manteve-se omisso quanto à 

demonstração da necessidade de embargar qualquer atividade realizada 

pelos requeridos no local da área degradada. Isso porque, conforme se 

demonstra dos documentos colacionados junto à inicial, o dano referente 

ao uso de fogo na área degradada teria ocorrido ainda em 05.09.2017, 

não tendo informações contemporâneas acerca de eventual recuperação 

da área, tampouco quais atividades efetivamente são exercidas no local. 

Para ter certeza acerca da natureza e extensão do dano, seria 

necessária a realização de perícia e, a partir daí, se verificar a 

necessidade de medida acautelatória de urgência de forma mais profunda 

e de intervenção específica. Nesta esteira, pelos mesmos argumento 

acima esposados, tem-se que o periculum in mora também não 

encontra-se presente em relação a este primeiro pedido, uma vez que, 

embora haja indícios de desmatamentos realizados irregularmente, sem a 

devida licença ambiental, a autuação foi lavrada no ano de 2017 e a 

presente ação civil pública foi protocolada somente em abril de 2020, não 

havendo notícias quanto a realização de novos desmatamentos na área 

por parte dos requeridos. Nessa linha de intelecção, se não há prova 

acerca da continuidade do desmatamento e novos prejuízos ao meio 

ambiente ou no decorrer do período que permeia a autuação e o 

ajuizamento da ação, não há perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação que justifique a paralisação da atividade econômica 

desenvolvida pela requerida na área. I.2 – Da apresentação de Plano de 

Recomposição da Área Degradada (PRAD) Por outro lado, considerando 

os princípios da precaução e prevenção que regem o direito ambiental, 

como balizadores das atividades humanas que interfiram no meio 

ambiente, de modo a antecipar à ocorrência de danos e agressões 

ambientais, muitos dos quais irreversíveis ao meio ambiente, se mostra 

necessária a adoção de outras medidas acautelatórias que eliminem ou 

minimizem os danos, diversos da paralisação das atividades econômicas 

da empresa. Quanto ao pedido de apresentação de plano de recuperação 

da área através de execução do Plano de Recuperação de Área 

Degradada – PRAD, esta se mostra medida imperiosa cuja justificativa 

encontra-se na patente comprovação da degradação perpetrada à época 

dos fatos. A jurisprudência sobre o assunto é no sentido acima exposto, 

conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE ATEAR FOGO EM ÁREA RURAL DE 

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA 

-OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSETER-SE DE ATEAR FOGO 

-OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA -DANO 

AMBIENTAL COMPROVADO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO 

PROVIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. É cabível antecipação dos efeitos 

da tutela desde que presentes os requisitos previstos no art. 273, do 

Código de Processo Civil. Mesmo que presente o perigo da 

irreversibilidade do provimento é possível o deferimento da tutela 

antecipada se a alegação é verossímil e há receio de dano irreparável. 

Dano ambiental comprovado em área rural de exploração econômica, 

possibilidade de dano irreparável.” (Agravo de Instrumento nº 

110600/2008, TJ/MT, 3ª câm. Cível, Rel. Des. José Tadeu Cury) E ainda: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) As medidas antecipatórias autorizam o 

contraditório diferido, que garante a manifestação da parte adversa após 

a prolação da antecipação de tutela. (ut ementa do Acórdão do AI nº 

70067871483, julgado pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal). In casu , o... 

contexto probatório que emerge dos autos denota a prática de atos 

nocivos ao meio ambiente e à ordem urbanística (prolongamento de via 

pública e desmembramento irregular do solo urbano) realizados sem o 

devido licenciamento ambiental e em afronta aos ditames da Lei nº 

6.766/79. Somado a isso, o mesmo contexto evidencia a existência de 

indícios da prática de atos simulados pelo Município de São Francisco de 

Paula com o intuito de beneficiar terceiro, bem assim a inobservância do 

dever de fiscalização por parte do poder público, fatores suscetíveis de 

concorrer à configuração do dano ambiental descrito na exordial desta 

Ação Civil Pública. Assim, presente a verossimilhança e plausibilidade das 

alegações esgrimidas pelo Parquet, é cabível o deferimento de medida 

antecipatória de tutela visando à realização de PRAD para apurar 

possíveis danos ambientais causados e propiciar sejam sanados ou 

mitigados de forma célere. Decisão interlocutória mantida, pois direcionada 

ao resguardo e observância das normas de proteção ambiental, as quais 

exigem a adoção de providências adequadas e pertinentes destinadas à 

preservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, para as 

presentes e futuras gerações (CF/88, art. 225). RECURSO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077753200,... Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 

em 29/11/2018). (TJ-RS - AI: 70077753200 RS, Relator: Miguel Ângelo da 

Silva, Data de Julgamento: 29/11/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2018) Desta feita, 

comprovada a ocorrência do dano ambiental pelo desmatamento, por 

intermédio de fiscalização realizada pela SEMA, o reflorestamento via 

elaboração do plano de recuperação de área degradada é medida 

impositiva. Urge salientar que, muito embora nesta fase a suspensão das 

atividades no local seja excessiva ao caso concreto, bem como 

suficientes, a priori¸ as demais medidas acautelatórias, caso estas não 

surtem efeitos de proteção esperados, será considerado satisfeito o 

peliculum in mora para também deferir o pedido de suspensão das 

atividades agropecuária do requerido. Diante do exposto, presentes os 

requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro parcialmente a 

tutela de urgência vindicada. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Além dos pedidos apresentados em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela, o Ministério Público também pleiteia a inversão do ônus da prova. De 

início, verifica-se o pedido de inversão do ônus da prova reveste-se de 

caráter preferencial para possibilitar às partes a devida produção de 

provas. Quanto a este requerimento, tem-se que, com fundamento nos 

princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação 

conjugada dos artigos 6º, inciso VIII, e 117, ambos do CDC, entendo ser 

aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, 

especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente. 

Ressalte-se que apesar das lides ambientais não contarem com regra 

própria, a jurisprudência predominante atualmente vem sinalizando acerca 

da possibilidade de seu deferimento tendo em vista tratar-se de demanda 

coletiva em favor do meio ambiente, incumbindo ao suposto causador do 

dano demonstrar que a sua conduta esta em conformidade com as 

determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução. De 

inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado, vê-se: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS 

AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 

7.347/1985. ENCARGO DEVIDO A FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVOS DO 
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CPC. DESCABIMENTO. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. PRINCIPIO DA PRECAUÇÃO. 1. (...) 2. diante da 

disposição especifica na lei das Ações Civis Públicas (art. 18 da lei 

7.347/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos 

do Código de Processo Civil sobre o tema, por aplicação do principio da 

especialidade. 3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio estado, 

responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito 

ao principio da precaução. precedentes. 4. Recurso Especial não provido”. 

(STJ - RESP: 12 37893 SP 2011/0026590-4, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2 

TURMA, DJE 01 /10/2013) “RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU 

MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. 1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a 

inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, 

bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade 

exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária 

todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade 

do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos 

socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento. 2 -Antes 

de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte 

autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o 

que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a 

emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente 

tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá 

indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar 

o vício. (Ap 136032/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (TJ-MT - APL: 

000247026201681100131360322016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) Assim, 

entendo necessária a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado pelo 

Órgão Ministerial III – DA DEMAIS DISPOSIÇÕES Desta feita, defiro 

parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela e determino aos 

requeridos que: a) Se abstenham de desmatar ou proceder quaisquer 

alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade 

competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente 

ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC); b) Acostem 

aos autos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Programa de 

Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as 

adequações eventualmente indicadas pela SEMA, sob pena de incorrer em 

multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Por outro lado, com fulcro no 

artigo 373, § 3º, do Código de Processo Civil, decreto a inversão do ônus 

da prova. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para 

que proceda a averbação da existência da presente ação às margens da 

matrícula nº 15.882. Prosseguindo, vislumbrando a possibilidade de 

decisão pelas próprias partes, determino a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta comarca. 

Por conseguinte, intime-se a parte requerente e cite-se a parte requerida, 

com a faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que compareçam à 

audiência a ser designada, acompanhadas de seus respectivos 

causídicos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ainda, em relação 

à parte requerida, consigne que a própria deverá apresentar contestação, 

no prazo previsto no art. 335, do CPC, sob pena de incorrer em revelia 

(NCPC, art. 344). Havendo desinteresse pelos requeridos na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º, do CPC). Por derradeiro, conste 

no mandado que o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência prévia de autocomposição será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça culminando na aplicação de multa, nos termos do art. 

334, § 8º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1001111-57.2018.8.11.0044 VISTO, Trata-se de inventário 

promovido pela companheira de CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, Sra. 

MARILEI BRANDT, genitora da criança ANALICE BRANT DOS SANTOS, de 

10 (dez) anos de idade, visando a transferência da titularidade do 

financiamento do veículo FORD/ECOSPORT XLT ANO 2008/2009, para 

titularidade da inventariante. A inicial foi recebida em ID. 17345209. A 

inventariante apresentou termo de compromisso em ID. 17679496. A 

Central Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC) informou aos autos 

que não constam informações sobre a existência de testamento público 

em nome do de cujos (ID. 17978317). Posteriormente, a inventariante 

Marilei Brandt apresentou as Primeiras Declarações em ID. 181992240. 

Devidamente intimadas, a Fazenda Pública Nacional manifestou que não 

possui interesse na ação em epígrafe (ID. 18201118). Do mesmo modo, o 

Município de Paranatinga/MT informou que não tem interesse na presente 

demanda (ID. 18613603). Todavia, a Fazenda Pública Estadual requereu a 

juntada da GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção, 

acionamento do sistema BACENJUD e RENANJUD, a fim de localizar bens 

não declarado nos autos, bem como a juntada de Certidão Negativa de 

Débito Conjunta SEFAZ/PGE (ID. 17969372). Oficiados, o INDEA informou 

que não foram encontrados propriedades vinculadas ao nome do falecido 

(ID. 23786634) e o DETRAN apresentou extrato de seu sistema 

informatizado que consta que nenhum veículo foi cadastrado no CPF do de 

cujus (ID. 23786995). Instado a se manifestar, o Ministério Público 

requereu que: a) seja oficiado a Cartório de Registro de Imóveis de 

Paranatinga, a fim que informe se há bens em nome do falecido, cumprindo 

assim integralmente a determinação judicial de ID. 17345209; b) seja a 

parte autora intimada, para juntar aos autos a Certidão Negativa de Débito 

Conjunta da SEFAZ/PGE e GIA de apuração do imposto ou declaração de 

isenção, em consonância com o pleito formulado pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso (ID. 17969372); c) seja a citada a incapaz 

ANALICE BRANT DOS SANTOS, na forma do artigo 626, §1°, do Código de 

Processo Civil. Esta é a síntese do necessário e diante de tal contexto 

delibero: a) Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, a 

fim que informe se há bens em nome do falecido, cumprindo assim 

integralmente a determinação judicial de ID. 17345209; b) Cite-se a incapaz 

ANALICE BRANT DOS SANTOS, na forma do artigo 626, §1°, do Código de 

Processo Civil. Para tanto, considerando que seus interesses colidem com 

o de sua representante legal, nomeio a Defensoria Pública como sua 

curadora especial, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC. c) Intime-se a 

inventariante para que acate os pedidos formulados pela Fazenda Pública 

Estadual no ID. 17969372. Sobrevindo a juntada dos documentos, dê-se 

novas vistas a Fazenda Pública Estadual, para manifestar-se no prazo de 

10 (dez) dias. d) Indefiro o pedido de acionamento do sistema BACENJUD 

e RENANJUD, a fim de localizar bens não declarados nos autos, formulado 

pela Fazenda Pública Estadual, eis que de incumbência da parte 

interessada. e) Por fim, depois de cumpridos todos os itens acima 

expostos, dê-se vistas ao Ministério Público. A inventariante deve cumprir 

as determinações no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do 

encargo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data 

inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1000156-55.2020.8.11.0044 VISTO, DIONÍSIO DE SOUSA 

SILVA promove a presente ação de consignação em pagamento c/c 

pedido liminar em face de CLEIDE DE TAL, pretendendo, em suma, 

autorização para depósito judicial de valores devidos em razão da 

devolução de cheque sem provisão de fundos e o fato de a credora, ora 

requerida, possuir qualificação e paradeiro desconhecido. Outrossim, 

objetiva a concessão de liminar, a fim de ter seu nome excluído de órgãos 

de proteção ao crédito e Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. 

É a síntese do necessário. DECIDO. Recebo a inicial, uma vez que 

presentes os requisitos legais. Presentes os requisitos do art. 98 do CPC, 

concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. O requerente 

ajuizou ação de consignação em pagamento em face de credor 

desconhecido, aduzindo que está com nome inserto no CCF em virtude do 

não pagamento de cheque, emitido pelo autor a terceiro, o qual não 

repassou o valor correspondente para compensá-lo. Destarte, pretende 

consignar judicialmente o valor integral do título, acrescido de juros legais 

e correção monetária, com a consequente exclusão das inscrições 

negativas em seu nome. Com efeito, a hipótese em comento encontra 

respaldo nas hipóteses de consignação em pagamento previstas no 

Código Civil. Senão vejamos: “Art. 335. A consignação tem lugar: (..) III - se 

o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou 

residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;” Destarte, a par 

da narrativa tecida na inicial e do interesse do requerente em quitar suas 

obrigações, bem como verificada, in casu, a impossibilidade de 

identificação e localização do credor pela microfilmagem do cheque obtido 

junto à instituição bancária, até mesmo por se revelar parcialmente ilegível, 

defiro o prazo de 05 (cinco) dias para o depósito pretendido, nos moldes 

do art. 542, inc. I, do Código de Processo Civil. Finalmente, considerando 

que a consignação em princípio cessa para o devedor os juros e os riscos 

(art. 540, CPC), afastando, assim, a mora caracterizada pela falta de 

pagamento, tenho por admissível a exclusão do nome do requerente do 

Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos e banco de dados de 

órgãos de restrição ao crédito que se relacionarem com o objeto da 

presente. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência trazida à colação: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. CREDOR DESCONHECIDO. DEPÓSITO E PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO. RESTRIÇÃO DE NOME. RETIRADA. COMPLEMENTAÇÃO DO 

DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. Se a parte autora da ação de consignação em 

pagamento assinala não saber quem é o vero credor dos cheques sem 

fundos que emitira, tem ela o direito de ver seu nome retirado dos 

cadastros de inadimplentes, lá inseridos pelo Banco sacado, desde que 

complemente os valores com o corresponde aos juros de mora e a 

correção monetária do período, porque tal depósito assegura o pagamento 

da dívida." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. CREDOR DESCONHECIDO. DEPÓSITO DO VALOR 

INTEGRAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1 - A 

consignação em pagamento, desde que no valor integral do débito 

acrescido de juros e correção monetária, afasta a mora do devedor, 

restando desautorizada a inscrição de seu nome em cadastros de 

restrição creditícia. 2 - Agravo provido.” Posto isso, DEFIRO o pleito liminar, 

mediante o depósito judicial acima deferido, e DETERMINO sejam oficiados 

os órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA), bem como o Banco 

Central, a fim de que procedam à exclusão dos dados pessoais do 

requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais) (cheque nº. 000054), do Banco Sicredi S/A, conta corrente nº 

33245-3, de titularidade do requerente, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Cite-se o requerido, por edital, este com prazo de 20 

dias, (art. 257, IV, do CPC), para levantar o depósito ou oferecer resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, o que dispõe o art. 546, 

caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. A alegação de que 

o depósito não é integral só será admissível se o réu indicar o montante 

que entende devido (art. 544, IV, CPC). Alegada a insuficiência do 

depósito e indicado o montante que entende devido, ao autor é lícita a 

complementação no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação (art. 

545, CPC). Por outro lado, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia 

depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o 

processo quanto a parcela controvertida (art. 545, § 1, CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal
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Processo nº 1000238-86.2020.8.11.0014 VISTO, Trata-se de ação de 

usucapião ajuizada por FLORISBERTO LEAL em face do VILBER STEIN e 

OUTRA, já qualificados nos autos. Primeiramente, antes de analisar o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determino ao requerente que, 

no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a cópia atualizada, bem como 

relação pormenorizada as matrículas a que pretende a averbação de 

existência da ação. Preenchidos os requisitos necessários, RECEBO a 

inicial. Ressalto que a presente decisão não cria, extingue ou modifica 

direitos que as partes detenham sobre o bem, sendo que a averbação 

determinada possui o restrito objetivo de apenas informar a eventual 

terceiro adquirente da existência da ação, sem qualquer caráter de 

restrição à alienação. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novo Código de Processo Civil, e com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse do réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344). Ainda, em respeito à Lei de Registros Públicos (LRP), 

citem-se, pessoalmente, os confinantes e, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos com as 

mesmas advertências acima declinadas. Intimem-se, ademais, pela via 

postal, os Representantes Municipal, Estadual e da União para que 

manifestem eventual interesse, remetendo-lhes cópias dos documentos 

apresentados na inicial. Ciência, por cautela, ao Ministério Público 

Estadual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001392-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JOSE WERLANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIACO FERNANDES ROJO (REU)

JOSÉ ROSSETTO SOBRINHO (REU)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001392-76.2019.8.11.0044 VISTO, Recebo a inicial ante a 

sua efetiva emenda. Tratam-se os presentes autos de ação de usucapião 

extraordinário proposta por ARTUR JOSE WERLANG em desfavor de 

ADELCKE ROSSETO, NEUZA MESQUITA ROSSETTO, JOSÉ ROSSETO 

SOBRINHO e CIRIACO FERNANDES ROJO, todos já qualificados nos autos. 

Em síntese, o requerente narra que é legítimo possuidor de uma área de 

325, 4405 (trezentos e vinte e cinco hectares, quatro mil quatrocentos e 
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cinco M²) desmembrada de uma área maior, por si mesmos e por seus 

antecessores há mais de dezesseis anos (16), utilizando-a, sem qualquer 

interrupção mantendo-se na posse sem oposição. Todavia, após 

georreferenciar a área adquirida, o Requerente constatou que 254,2259 

ha (duzentos e cinquenta e quatro hectares, dois mil duzentos e cinquenta 

e nove metros M²) se encontram na área de terras da denominada “LOTE 

JATOBÁ”, referentes à Matrícula 31.419, Livro 02-DI, FLS 30, lavrada no 

6° Ofício Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição 

imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT, a qual seria proprietário o Sr. 

ADELCKE ROSSETO; que 62,3420 ha (sessenta e duas hectares, três mil 

quatrocentos e vinte, M²) se encontram na área de terras da denominada 

“LOTE JATOBÁ”, referentes à Matrícula 2437, Livro 02-lavrada no 6º 

Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição da 

Comarca de Cuiabá – MT, a qual também seria proprietário o Sr. ADELCKE 

ROSSETTO, e o Sr. JOSÉ ROSSETO SOBRINHO; e que 8,8726 ha (oito 

hectares, oito mil setecentos e vinte e seis M²) se encontram na área de 

terras da denominada “LOTE JATOBÁ”, referentes à Matrícula 10.366, 

Livro 02-AZ, Ficha 01, lavrada no 1° Serviço de Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga – MT, a qual seria 

proprietário o Sr. CIRIACO FERNANDES ROJO. Nesse contexto, requer a 

concessão da antecipação de tutela para o fim de oficiar aos respectivos 

cartórios de registro de imóveis para que proceda a anotação da 

existência da presente ação na matrícula de cada imóvel objeto da 

presente lide, enquanto perdurar a presente lide. Com a exordial vieram 

documentos. Por fim, a parte autora requereu seja realizadas as 

pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, com o objetivo 

de localizar endereço atualizado dos requeridos, eis que logrou êxito em 

apurá-los através dos meios os quais tem acesso. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. I – 

INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO Ab initio, determino a inclusão 

da Sra. NEUZA MESQUITA ROSSETTO no pólo passivo da presente ação, 

eis que casada com o Sr. ADELCKE ROSSETO e devidamente qualificada 

pela parte autora. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA É consabido que para a 

concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a probabilidade do 

direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde 

do feito, nos termos preceituados pelo art. 300, do novel Código de 

Processo Civil. Da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos verifica-se que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, consistente na averbação da presente ação nas matrículas dos 

imóveis objeto da presente lide, porquanto os requisitos para sua 

concessão se encontram configurados. Destarte, o fumus boni iuris está 

presente através dos documentos encartados aos autos, quais sejam: a) 

Mapa de georreferenciamento; b) Memorial Descritivo; c) Certidão cadeia 

dominial; d) Matrícula de imóvel n. 10.366 em nome de Ciriano Fernandes 

Rojo; e) Matrícula de imóvel n. 31.419 em nome de Adelcke Rossetto; f) 

Matrícula de imóvel n. 2.437 em nome de Adelcke Rossetto; g) Certidões. 

Por outro lado, o periculum in mora é patente diante do fato de que a parte 

requerida poderá alienar o imóvel à terceiros, sem que estes tenham 

conhecimento do presente litígio. Vale dizer que eventual alienação à 

terceiros acarretará grave prejuízo ao autor, bem como aos próprios 

terceiros. Acerca da possibilidade de averbação de ação de 

conhecimento na matricula de imóveis com o fim cautelar, colaciono o 

recente julgado: AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS. Havendo 

indícios de que a sucessão esteja se desfazendo de seus bens, por 

medida de cautela, é de se manter a decisão agravada, que determinou a 

averbação da existência da ação de conhecimento na matrícula dos 

imóveis. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077249548, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Julgado em 27/06/2018). Além disso, até para que eventual terceiro 

adquirente não negue desconhecimento da existência da ação, entendo 

de boa cautela se averbe, à margem do registro respectivo, a 

circunstância, sem o poder de restrição à venda, estando tal providência 

abrangida pelo poder geral de cautela do art. 297 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, porque presentes os requisitos exigidos no artigo 300 e 

297 do NCPC, defiro a tutela de urgência e determino que se proceda a 

ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PRESENTE PROCESSO nas seguintes 

matriculas: a) Matrícula 2437, Livro 02-DI 6º Ofício do Cartório de Registro 

de Imóveis da terceira circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, da 

denominada “Lote JATOBÁ”; b) Matrícula 31.419, Livro 02-Fls. 030 do 6º 

Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição 

Imobiliária de Cuiabá-MT, da denominada “Lote JATOBÁ; c) Matrícula 

10.366, Fls. 02-AZ do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de 

Paranatinga-MT, da denominada “Lote JATOBÁ”. Ressalto que a presente 

decisão não cria, extingue ou modifica direitos que as partes detenham 

sobre o bem, sendo que a averbação determinada possui o restrito 

objetivo de apenas informar a eventual terceiro adquirente da existência 

da ação, sem qualquer caráter de restrição à alienação. III – BUSCA DE 

ENDEREÇOS VIA SISTEMA A parte autora requereu seja realizadas as 

pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, com o objetivo 

de localizar endereço atualizado dos requeridos, eis que logrou êxito em 

apurá-los através dos meios os quais tem acesso. Pois bem. O artigo 319 

do CPC rege que: A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; (...) § 1o Caso não disponha das 

informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, 

requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Por sua vez, o 

artigo 256 do CPC: A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O 

réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Deste modo, considerando a 

natureza da ação, bem como considerando que a parte autora não ter 

logrado êxito em localizar o endereço atualizado dos requeridos, defiro o 

pedido de pesquisa nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, para 

tanto. Consigno que não sendo possível a realização das buscas na 

presente data, eis que encontramo-nos em período de suspensão de 

prazos processuais e em regime de teletrabalho, por força da 

PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020, a consulta será 

feita tão logo possível, devendo os autos retornar conclusos para tanto. 

Se possível, os extratos estarão encartados nos autos. IV – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Sobrevindo os endereços atualizados 

das partes, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos. Assim, cite-se o polo passivo, com a faculdade 

do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Sendo infrutífera a localização de endereço atualizado das 

partes, venham-me os autos conclusos para analise do pedido de citação 

por edital, bem como para a determinação de citação dos confinantes, 

expedições de oficio e demais intimações necessárias ao prosseguimento 

deste feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001375-40.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE WERLANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIACO FERNANDES ROJO (REU)

José Rossetto Sobrinho (REU)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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Processo nº 1001375-40.2019.8.11.0044 VISTO, Recebo a inicial ante a 

sua efetiva emenda. Tratam-se os presentes autos de ação de usucapião 

extraordinário proposta por ALBERTO JOSÉ WERLANG em desfavor de 

ADELCKE ROSSETO, NEUZA MESQUITA ROSSETTO, JOSÉ ROSSETO 

SOBRINHO e CIRIACO FERNANDES ROJO, todos já qualificados nos autos. 

Em síntese, o requerente narra que é legítimo possuidor de uma área de 

359, 0637 (trezentos e cinquenta e nove hectares, seiscentos e trinta e 

sete M²) desmembrada de uma área maior, por si mesmos e por seus 

antecessores há mais de dezesseis anos (16), utilizando-a, sem qualquer 

interrupção mantendo-se na posse sem oposição. Todavia, após 

georreferenciar a área adquirida, constatou que 30,6859 ha (trinta 

hectares, seis mil oitocentos e cinquenta e nove M²) se encontram na área 

de terras da denominada “LOTE JATOBÁ”, referentes à Matrícula 31.419, 

Livro 02-DI, FLS 30, lavrada no 6° Ofício Cartório de Registro de Imóveis da 

terceira circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT, a qual seria 

proprietário o Sr. ADELCKE ROSSETO; que 172,0468 ha (cento e setenta e 

duas hectares, quatrocentos e sessenta e oito M²) se encontram na área 

de terras da denominada “LOTE JATOBÁ”, referentes à Matrícula 2437, 

Livro 02-lavrada no 6º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da 

terceira circunscrição da Comarca de Cuiabá – MT, a qual também seria 

proprietário o Sr. ADELCKE ROSSETTO, e o Sr. JOSÉ ROSSETO 

SOBRINHO; que 156,3310 ha (cento e cinquenta e seis hectares, três mil 

trezentos e dez M²) se encontram na área de terras da denominada “LOTE 

JATOBÁ”, referentes à Matrícula 10.366, Livro 02-AZ, Ficha 01, lavrada 

no 1° Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca 

de Paranatinga – MT, a qual seria proprietário o Sr. CIRIACO FERNANDES 

ROJO. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação de tutela para 

o fim de oficiar aos respectivos cartórios de registro de imóveis para que 

proceda a anotação da existência da presente ação na matrícula de cada 

imóvel objeto da presente lide, enquanto perdurar a presente lide. Com a 

exordial vieram documentos. Por fim, a parte autora requereu seja 

realizadas as pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, 

com o objetivo de localizar endereço atualizado dos requeridos, eis que 

logrou êxito em apurá-los através dos meios os quais tem acesso. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. I – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO Ab initio, determino a 

inclusão da Sra. NEUZA MESQUITA ROSSETTO no pólo passivo da 

presente ação, eis que casada com o Sr. ADELCKE ROSSETO e 

devidamente qualificada pela parte autora. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA É 

consabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se 

imprescindível a probabilidade do direito pretendido e a comprovação do 

perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, nos termos preceituados pelo 

art. 300, do novel Código de Processo Civil. Da análise perfunctória das 

provas colacionadas aos autos verifica-se que deve prosperar o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na averbação da 

presente ação nas matrículas dos imóveis objeto da presente lide, 

porquanto os requisitos para sua concessão se encontram configurados. 

Destarte, o fumus boni iuris está presente através dos documentos 

encartados aos autos, quais sejam: a) Certidão Regional de Engenharia e 

Agronomia do MT; b) Mapa de georreferenciamento; c) Memorial 

Descritivo; d) Certidão cadeia dominial; e) Matrícula de imóvel n. 10.366 em 

nome de Ciriano Fernandes Rojo; f) Matrícula de imóvel n. 31.419 em nome 

de Adelcke Rossetto; g) Matrícula de imóvel n. 2.437 em nome de Adelcke 

Rossetto; h) Certidões. Por outro lado, o periculum in mora é patente diante 

do fato de que a parte requerida poderá alienar o imóvel à terceiros, sem 

que estes tenham conhecimento do presente litígio. Vale dizer que 

eventual alienação à terceiros acarretará grave prejuízo ao autor, bem 

como aos próprios terceiros. Acerca da possibilidade de averbação de 

ação de conhecimento na matricula de imóveis com o fim cautelar, 

colaciono o recente julgado: AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS. 

Havendo indícios de que a sucessão esteja se desfazendo de seus bens, 

por medida de cautela, é de se manter a decisão agravada, que 

determinou a averbação da existência da ação de conhecimento na 

matrícula dos imóveis. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70077249548, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 27/06/2018). Além disso, até para que 

eventual terceiro adquirente não negue desconhecimento da existência da 

ação, entendo de boa cautela se averbe, à margem do registro respectivo, 

a circunstância, sem o poder de restrição à venda, estando tal providência 

abrangida pelo poder geral de cautela do art. 297 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, porque presentes os requisitos exigidos no artigo 300 e 

297 do NCPC, defiro a tutela de urgência e determino que se proceda a 

ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PRESENTE PROCESSO nas seguintes 

matriculas: a) Matrícula 2437, Livro 02-DI 6º Ofício do Cartório de Registro 

de Imóveis da terceira circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, da 

denominada “Lote JATOBÁ”; b) Matrícula 31.419, Livro 02-Fls. 030 do 6º 

Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição 

Imobiliária de Cuiabá-MT, da denominada “Lote JATOBÁ; c) Matrícula 

10.366, Fls. 02-AZ do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de 

Paranatinga-MT, da denominada “Lote JATOBÁ”. Ressalto que a presente 

decisão não cria, extingue ou modifica direitos que as partes detenham 

sobre o bem, sendo que a averbação determinada possui o restrito 

objetivo de apenas informar a eventual terceiro adquirente da existência 

da ação, sem qualquer caráter de restrição à alienação. III – BUSCA DE 

ENDEREÇO VIA SISTEMA A parte autora requereu seja realizadas as 

pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, com o objetivo 

de localizar endereço atualizado dos requeridos, eis que logrou êxito em 

apurá-los através dos meios os quais tem acesso. Pois bem. O artigo 319 

do CPC rege que: A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; (...) § 1o Caso não disponha das 

informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, 

requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Por sua vez, o 

artigo 256 do CPC: A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O 

réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Deste modo, considerando a 

natureza da ação, bem como considerando que a parte autora não ter 

logrado êxito em localizar o endereço atualizado dos requeridos, defiro o 

pedido de pesquisa nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, para 

tanto. Consigno que não sendo possível a realização das buscas na 

presente data, eis que encontramo-nos em período de suspensão de 

prazos processuais e em regime de teletrabalho, por força da 

PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020, a consulta será 

feita tão logo possível, devendo os autos retornar conclusos para tanto. 

Se possível, os extratos estarão encartados nos autos. IV – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Sobrevindo os endereços atualizados 

das partes, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos. Assim, cite-se o polo passivo, com a faculdade 

do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Sendo infrutífera a localização de endereço atualizado das 

partes, venham-me os autos conclusos para analise do pedido de citação 

por edital, bem como para a determinação de citação dos confinantes, 

expedições de oficio e demais intimações necessárias ao prosseguimento 

deste feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000748-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL MOREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000748-70.2018.811.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. E, de logo, 

não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido 

pleiteado pela parte requerente e, para tanto, defiro, primeiramente, a 

produção de prova pericial, assinalando que, caso fizer necessária, será 

oportunizada, também, a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, determino sejam os autos 

mantidos na secretaria enquanto perdurar o período de quarentena 

imposto e, após, sejam os autos remetidos ao gabinete para nomeação de 

perito e agendamento da perícia técnica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001752-11.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO LEME LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO BAGGIO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001752-11.2019.811.0044 VISTO, RECEBO a inicial, uma 

vez que preenchidos os requisitos legais. Cuida-se de ação de 

reintegração de posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

VIAÇÃO LEME LTDA em face de GRUPO BAGGIO, ambos já devidamente 

qualificados nos autos. Em breve síntese, narra a demandante que é 

legítima possuidora das áreas registradas nas matrículas nº 1.0601, 2.951 

e 2.861, sendo que, por força de acordo homologado em 2010, formulado 

nos autos código 10228 (segunda vara desta comarca), a área restou 

fracionada em duas partes, cabendo à requerente 1.500 hectares de um 

total de 3.124 hectares. Discorre que apena não desenvolveu projeto 

pecuário no imóvel ante o fato de estar em marcha uma ação anulatória, 

manejada em face desta e outros, pelo Espólio de Unildo Batisteli. Informou 

que em meados de junho o imóvel foi invadido pela empresa requerida, na 

pessoa do Senhor Roberto, oportunidade em que a requerente tentou 

resgatar a posse de forma pacífica, lavrando Boletim de Ocorrência para 

informar o ocorrido. Nesse contexto, postula pela concessão da tutela de 

urgência para determinar a reintegração de posse da requerente da 

parcela de solo invadida da Fazenda Gabriela. I – DA TUTELA DE 

URGÊNCIA. De elementar conhecimento que a concessão de tutela de 

urgência é medida cabível quando houver prova da probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante 

disciplina ínsita ao art. 300, do Código de Processo Civil. No caso 

versando, a medida requestada pela parte demandante cinge-se à 

reintegração do autor à posse do bem imóvel em razão do suposto 

esbulho promovido pela parte ré. Entretanto, da análise das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de 

concessão da tutela de urgência, porquanto os requisitos autorizadores 

da medida não restaram presentes. O primeiro requisito para a concessão 

da tutela de urgência é a probabilidade do direito (fumus boni iuris) (artigo 

300, do CPC). Assim, considerando que o autor almeja ver imitida a sua 

posse, deve primeiro preencher os requisitos da ação intentada, quais 

sejam, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da 

turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração 

(artigo 561, do CPC). A priori, o primeiro requisito (posse), ao menos em 

cognição sumária, não restou suficientemente comprovada, uma vez que 

conforme explicitado pelo requerido, apesar da transferência da área ter 

sido realizada a algum tempo, este nunca exerceu atividades agrícolas na 

área requestrada. Por outro lado, prima facie, infere-se que há dúvidas 

quanto às delimitações das áreas pertencentes às partes de modo que, 

para melhor averiguação, seria necessária dilação probatória. Isso 

porque, analisando o alegado na inicial, verifica-se que parte do imóvel foi 

transferido à Faustino de Jesus Vaz e outros, por força de acordo 

homologado no ano de 2010, de modo que não há como delimitar, neste 

momento processual, qual altura da área seria de posse/propriedade do 

requerente, tendo em vista que nada foi registrado nas matrículas dos 

imóveis, bem como não há como se constatar, ao menos em cognição 

sumária, a exata localização do imóvel em que o requerente se diz 

possuidor. Consigna-se ainda que para efeito de proteção possessória, 

ainda é preciso que se verifique se a posse alegada é justa ou injusta, 

ressaltando que posse injusta, na dicção do art. 1.200 do Código Civil é 

aquela que for adquirida mediante violência, clandestinidade ou 

precariedade. Acerca das conseqüências de uma posse injusta, colaciono 

o seguinte julgado mato-grossenses: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

MELHOR POSSE. POSSE MAIS ANTIGA E MUNIDA DE JUSTO TÍTULO. 

POSSE CLANDESTINA COMPROVADA. POSSE INJUSTA. 

CARACTERIZAÇÃO. DIREITO INDENIZAÇÃO POR BEFEITORIAS INDEVIDO. 

MÁ FÉ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. A teor do art. 1.196 do Código Civil, considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum 

dos poderes inerentes à propriedade. 2. Ao legítimo possuidor é garantido 

o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado 

em caso de esbulho. 3. Tratando-se de imóvel, objeto de concessão de 

ocupação pela CODHAB, cuja posse é disputada entre particulares, a 

proteção possessória deve ser concedida àquele que possui a "melhor 

posse", a saber, a mais antiga e oriunda de justo título. 4. A posse que 

nasce da clandestinidade é injusta, porque contaminada pelo referido 

vício. 5. Restando demonstrado que o réu cometeu esbulho, vez que 

obteve a posse mediante clandestinidade e construiu no imóvel, usando de 

má fé, pois tinha conhecimento de que a autora detinha posse do mesmo, 

não há que se falar em direito à indenização por benfeitorias. 6. Recurso 

provido. Sentença reformada. (TJ-DF - 20160610066892 

0006599-09.2016.8.07.0006 (TJ-DF) Data de publicação: 27/03/2017. 

Relator: Robson Barbosa de Azevedo) Assim, em análise perfunctória dos 

autos, não há como afirmar que a posse exercida pelos requeridos sobre 

o imóvel é justa ou injusta, de modo que a dilação probatória é necessária 

para o deslinde da questão. Portanto, o fumu boni iuris, necessário para a 

concessão da tutela de urgência requestada não se faz presente, de 

modo que tal pedido deve ser indeferido. Este é o entendimento 

jurisprudencial mato-grossense: EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CAUTELAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” 

– ENTRADA CLANDESTINA NO IMÓVEL – CONFISSÃO DOS 

AGRAVANTES - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 

DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A entrada 

clandestina do imóvel afasta o requisito da probabilidade do direito. 

Ausente a probabilidade do direito o pleito de concessão da tutela de 

urgência deve ser indeferido. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) (grifo 

nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – LIMINAR 

INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência 

dos requisitos previstos nos artigos 560 e seguintes do CPC, impõe o 

indeferimento da liminar possessória. (AGRAVO DE INSTRUMENTO NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) (grifo 

nosso). Aliás, ressalta-se, não demonstrou o requerente ainda, a 

demarcação exata do esbulho supostamente praticado pelos requeridos, 

de modo a impossibilitar o deferimento da antecipação dos efeitos da 

tutela, considerando que a ação diz respeito, somente à parcela não 

abrangida no acordo mencionado. Além do mais, o requerente não logrou 

êxito em fundamentar o perigo na demora, não traçando na inicial 

argumentos ou documentos que demonstrassem a usurpação ou 

realização de atividades que levariam a desvalorizar a propriedade em 

relação a posse exercida pelo requerido na parte controversa das terras. 

Desta feita, também ausente o requisito intrínseco para a concessão da 

medida de urgência, qual seja, peliculum in mora. Com essas 
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considerações, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 300, 

do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência vindicada pela 

parte demandante. II – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Determino a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000411-13.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000411-13.2020.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000415-50.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA HELENA MENEGUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000415-50.2020.811.0044 VISTO, Da análise da petição 

inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, postergo a realização de 

perícia técnica. Em tempo, para a realização do estudo psicossocial, 

nomeio a equipe multidisciplinar deste juízo, assinalando o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias para a entrega do respectivo estudo, observando os 

questionamentos formulados pelas partes. No mais, uma vez que no caso 

dos autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o 

réu, mediante a remessa dos autos de forma eletrônica, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Por fim, 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos 

termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-66.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORISMAR PEREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000789-66.2020.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001253-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001253-61.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: INES TAELE CULEME REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifico que houve 

acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por 

seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o ACORDO entabulado, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão e extingo o feito nos termos do art. 487, inciso III, "b" do CPC. 

Custas e honorários na forma pactuada. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. REFLORESTADORA LTDA - ME (DEPRECADO)

CARLOS ROBERTO CARDOSO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000137-49.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por BANCO SANTANDER em face da decisão que 

nomeou os leiloeiros para a realização da hasta pública. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. Aduz o embargante que não é cabível a 

comissão de leiloeiros em caso de ser negativa a hasta pública, de modo 

que a decisão deve ser modificada. Por conseguinte, de elementar 

conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Sabe-se que não é dado à parte 

interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a 

matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir tema amplamente 

discutido e já decidido, vez que este juízo já analisou o que lhe foi 

submetido tornando-se supérflua qualquer outro apontamento neste 

sentido. Consigna-se que a decisão que nomeou os leiloeiros é clara em 

relação à porcentagem devida quanto a comissão dos leiloeiros, bem como 

em relação a quem incumbirá o pagamento em relação a cada hipótese. 

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de Ref. 

29005426. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000643-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DALLA VECHIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA OAB - 846.161.301-59 

(PROCURADOR)

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

HOMERO AMILCAR NEDEL OAB - MT3483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000643-93.2018.811.0044 VISTO, I – RELATÓRIO Cuida-se 

de ação monitória ajuizada por FERNANDA DALLA VECHIA em face de 

GISELE MAROTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ, ambos já devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, discorre o autor que a requerida emitiu 

uma cártula de cheque no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), porém o 

pagamento foi recusado pela instituição financeira por ausência de fundos 

para pagamento. Nesse sentido, requer a procedência da ação para 

determinar a expedição do mandado de pagamento no valor atualizado da 

dívida. Citada, a requerida deixou transcorrer in albis o prazo para o 

pagamento voluntário ou apresentação de embargos à monitória. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC. III – DA REVELIA A requerida, regularmente 

citada, não apresentou embargos à monitória, motivo pelo qual, nos termos 

do art. 344, do NCPC, decreto-lhe os efeitos da revelia. IV – MÉRITO De 

logo, verifica-se que a ação é procedente. De elementar conhecimento 

que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, 

entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Sobre o tema, o 

insigne mestre Cândido Rangel Dinamarco afirma que referido documento 

deve ser idôneo, ou seja: “(...) escrito do qual se possa razoavelmente 

inferir a existência do crédito afirmado pelo autor", e que "um documento 

assinado pelo réu é prova idônea para começar o processo monitório, mas 

emitido unilateralmente pelo autor e sem assinatura do réu não o é”. (in 

Instituições de Direito Processual Civil, 4a edição, Malheiros, 2004, p. 

750/751) Em similitude, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

prelecionam que: “A ação monitória é ação de conhecimento, 

condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de 

execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título 

executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória 

convencional. O autor pede a expedição de mandado monitório, no qual o 

juiz exorta o réu a cumprir a obrigação, determinando o pagamento ou a 

entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Trata-se, 

portanto, de mandado monitório, cuja eficácia fica condicionada à não 

apresentação de embargos. Não havendo oposição de embargos, o 

mandado monitório se convola em mandado executivo”. (in NERY JUNIOR, 

Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.291, sem 

grifos no original) No caso dos autos a parte requerente apresentou cópia 

da cártula de cheque prescrita devidamente autenticada, sendo, pois, 

documento capaz de comprovar a existência do débito e, 

consequentemente, o ajuizamento da ação monitória. Sobre o assunto, 

aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 299, 

prescrevendo em seu verbete que “é admissível a ação monitória fundada 

em cheque prescrito”. Nesse influxo de ideias, veja-se a decisão proferida 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso seguindo a 

orientação sumular da Corte Cidadã: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ALEGAÇÃO DE 

IMPROPRIEDADE DA UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO SEM A 

DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - NÃO ACOLHIMENTO - 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

OBRIGACIONALQUE CULMINOU NA EMISSÃO DA CÁRTULA - 

PRECEDENTES DO STJ NESTE SENTIDO - CHEQUE DEVOLVIDO EM 

RAZÃO DE CONTRAORDEM DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE DA 

APELANTE DEVEDORA - APELO DESPROVIDO. 1. É assente o 

entendimento de que é factível o ajuizamento de ação monitória com base 

em cheque prescrito, sem necessidade de descrição da causa debendi, 

reconhecendo-se que a cártula satisfaz a exigência da prova escrita sem 

eficácia de título executivo, a que alude o artigo 1.102-A do CPC. 

Despiciendo, pois, a demonstração da relação obrigacional que culminou 
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na emissão do título cambial subjacente à demanda monitória. 2. 

Demonstrado que a devolução do título cambial se deu pela existência de 

contra ordem de pagamento, não há como descaracterizar sua 

responsabilidade pelo adimplemento da cambial. 3. Apelo improvido.” 

(TJMT, Ap 16718/2011, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 11.01.2012, sem 

grifos no original) Como cediço, o cheque prescrito constitui prova escrita 

apta a autorizar o ajuizamento de ação monitória, independentemente de 

notificação extrajudicial para constituição em mora, pois, torna-se exigível 

na data de seu vencimento, sendo, ainda, irrelevante a relação subjacente 

que causou sua emissão. Com efeito, para cobrança de cheque prescrito 

através de ação monitória, não importa a causa de sua emissão, porque, 

mesmo prescrito, o cheque continua com as características de literalidade, 

autonomia e certeza, ou seja, revelam prova consistente da dívida, ficando 

a devida contraprova a cargo do emitente, assim, não é ônus do autor 

provar a origem do crédito. Nesse particular, eis o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA 

DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. É 

desnecessária a descrição da causa remota da dívida na ação monitória 

instruída com cheque prescrito”. (STJ, AgRg no Ag 415537/SC, 3ª Turma, 

Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.09.2006, sem grifos no original) 

De outro lado, quem tem que produzir provas dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor é o réu, conforme preconiza 

o art. 373, inciso II, do CPC. Entretanto, na espécie, a requerida, apesar de 

devidamente citada, não apresentou defesa no prazo legal, tendo-lhe sido 

decretada a revelia. Logo, a procedência da ação é medida de rigor. IV.1 – 

DO TERMO INICIAL. Insta registrar, ainda, que a conversão do mandado 

inicial em mandado executivo deve dar-se pelo valor nominal do título, pois 

os juros de mora devem incidir a partir da primeira apresentação do título 

para pagamento. A respeito do tema já se pronunciou o STJ: “RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

CHEQUES PRESCRITOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Ação 

monitória ajuizada para cobrança de cheques prescritos, ensejando 

controvérsia acerca do termo inicial dos juros de mora. 2. Recente 

enfrentamento da questão pela Corte Especial do STJ, em sede de 

embargos de divergência, com o reconhecimento da contagem a partir do 

vencimento, em se tratando de dívida líquida e positiva. 3. "Embora juros 

contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, 

de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os 

juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de 

a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de 

ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de 

mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela 

relação de direito material." (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014) 4. 

Pequena alteração na conclusão alcançada pela Corte Especial por se 

estar diante de dívida representada em cheques, atraindo a incidência do 

art. 903 do CCB c/c 52, II, da Lei 7357/85, que disciplinam o 'dies a quo' 

para a contagem dos juros legais. 5. Termo inicial dos juros de mora fixado 

na data da primeira apresentação dos títulos para pagamento. 6. 

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1357857 MS 

2012/0260824-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 23/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 04/11/2014) Não dissociando dessa linha de entendimento, decidiu em 

tema similar a Corte Mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO MONITÓRIA 

EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO - ADMISSIBILIDADE - 

TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE PARA TERCEIRO - POSSIBILIDADE DE 

EXIGÊNCIA PELO CREDOR - PRETENSÃO À DISCUSSÃO DA CAUSA 

DEBENDI AFASTADA - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO 

TÍTULO - PRESUNÇÃO LEGAL DA LEGITIMIDADE DO TÍTULO - TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE E 

DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. (...) O cheque prescrito pode embasar ação 

monitória desde que esta seja ajuizada no prazo legal. Uma vez 

transferido o cheque para terceiro não se admite a discussão da causa 

que lhe deu origem, tendo em vista que a cártula é regida pelo princípio da 

autonomia e abstração. A cambial imitida com omissões pode ser 

completada pelo credor de boa fé. O termo inicial dos juros de mora é da 

primeira apresentação do cheque e da correção monetária a partir da sua 

emissão (TJ-MT - APL: 00488976520148110041335282018 MT, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 28/06/2018) No que tange à correção monetária, como termo 

inicial deve ser considerada a data do vencimento do título, pois se 

presume ser também o vencimento da obrigação a ela correspondente. 

Ocorre que, sem olvidar que o cheque tenha sido concebido, 

originalmente, como ordem de pagamento à vista, como consta do art. 32, 

da Lei nº 7.357/85, a prática comercial gerou o denominado “cheque 

pós-datado”, emitido como promessa de pagamento futuro, com a 

espontânea concessão de prazo pelo credor, instituto este amplamente 

reconhecido pela jurisprudência pátria. Nesses casos, não se justifica 

qualquer correção monetária da dívida consubstanciada no título antes da 

data aprazada para a sua apresentação ao sacado, porquanto, até aquele 

momento, ainda não era plenamente exigível o crédito, conforme acerto 

das partes. De inteira pertinência ao tema versado: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO 

VENCIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de 

infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que 

enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. Embora careça 

de força executiva, o cheque prescrito é título líquido e certo, por não ser 

a correção monetária um plus, ela será calculada a contar do respectivo 

vencimento 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg 

no REsp nº 619.002/MG, 3ª Turma, Rel. Des. Convocado Vasco Della 

Giustina, j. 04.02.2010) Com efeito, dada a natureza da correção 

monetária, que não pode constituir um “plus”, mas tão somente a 

recomposição da perda do poder de compra da moeda em decorrência do 

processo inflacionário, conclui-se que a incidência da correção será 

devida somente a partir da data prevista para a apresentação do cheque. 

V – DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, 

julgo procedente a presente ação, por corolário constituo de pleno direito o 

título executivo acostado junto à inicial (cheque), no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), ao qual deverá ser acrescidos juros de mora de 1% (um 

por cento) a contar da data da primeira apresentação do título, bem como 

correção monetária devida a partir da data ajustada para a apresentação 

do cheque. Por consectário lógico, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 

85, § 2º, do NCPC. Com o trânsito em julgado da presente sentença, 

converta-se o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista no Título II, do Livro I, da 

Parte Especial, do NCPC, no que for cabível (NCPC, art. 702, § 8º). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000858-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. REGO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEODOMIRO FERREIRA DA SILVA (REU)

SONIA ABADIA DE OLIVEIRA BORGES (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000858-69.2018.811.0044 VISTO, Analisando os autos, 

verifica-se que o advogado postulante pugnou pela desistência da ação, 

considerando que as partes transigiram extrajudicialmente. Deste modo, 

os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam 

extinção com fulcro no artigo 485, incisos VIII, do novo Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse 

no prosseguimento do feito e ausência de interesse processual. 

Importante consignar que o requerido sequer apresentou contestação, de 

modo que inaplicável a disposição do artigo 485, §4º, do Código de 

Processo Civil. Com essas considerações, homologo o pedido de 

desistência e, por consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que 

dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas a 

cargo do autor (artigo 90, do CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 
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Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001168-41.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE OLIVEIRA PORTO (REQUERENTE)

ALEXANDRE BRUNACCI (REQUERENTE)

FLAVIO GUIMARAES PORTO (REQUERENTE)

FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FLAVIA SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDITE GOMES DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI (REQUERENTE)

ANA CAROLINA DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GARCIA ANDRADE OAB - GO22141 (ADVOGADO(A))

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001168-41.2019.811.0044 VISTO, Analisando os autos, 

verifica-se que a advogada postulante pugnou pela desistência da ação, 

considerando que conseguir constituir o penhor agrícola 

extrajudicialmente. Deste modo, os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, 

vislumbra-se que estes comportam extinção com fulcro no artigo 485, 

incisos VIII, do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora 

manifestou o seu desinteresse no prosseguimento do feito e ausência de 

interesse processual. Com essas considerações, homologo o pedido de 

desistência e, por consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que 

dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas a 

cargo do autor (artigo 90, do CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001336-77.2018.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação 

previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por ELMIRO PEREIRA DOS SANTOS em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos 

devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que as partes entabularam 

acordo visando por fim a presente contenda, requerendo, pois, a 

homologação da avença. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o direito das partes são 

disponíveis e seus respectivos procuradores possuem bastantes poderes 

para transigirem. Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, 

julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Consigno, por fim, que em 

eventual descumprimento da avença, a parte credora deverá manejar a 

execução por meio de cumprimento de sentença, o que, assinala-se, não 

traduzirá em prejuízos às partes. Sem custas remanescentes e honorários 

advocatícios (artigo 90, §3º, CPC). Considerando que as partes 

renunciaram o direito de recorrer, determino a expedição do competente 

alvará de levantamento do RPV e honorários, em favor do causídico. 

Antes, porém, a parte autora deve apresentar o calculo dos valores 

devidos com a devida concordância da parte requerida. Assim, intime-se a 

parte autora para apresentar calculo do débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em seguida, dê-se vistas a parte requerida para manifestar-se sobre 

o calculo, bem como para implantar o benefício em favor da parte autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Retornando os autos, com a anuência da 

parte requerida, expeça-se os competentes alvarás de levantamento. Por 

fim, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Paranatinga/MT, data 

inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010417-96.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO FRANCISCO PRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010417-96.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: LEONILDO FRANCISCO PRETTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Manifesta-se a parte 

exequente acerca da petição de ID 30534268, em 15 dias. PARANATINGA, 

15 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010457-15.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERNINI ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora 

em nome da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

r. despacho proferido no ID 29767998.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-03.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PATRICIA DECESARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para indicar o CNPJ dos sistemas de 

intermediação indicados na petição juntada no ID 25493721, para intimação 

dos mesmos se possível via "sistema", bem como para informar os 

endereços para expedição dos ofícios pelo correio, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-80.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à contestação 

juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000610-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 

30889496, bem como para, querendo, requerer o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-20.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARQUARDT SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

AUDAC SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COBRANCAS E ATENDIMENTO 

SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010629-20.2016.8.11.0044. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos da Lei n. 9099/95. Acolho o pedido de desarquivamento do feito. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado ID 27680521. Com efeito, o 

artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente sentença, após, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-39.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRLENE KERLEN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSIMAR LOULA FILHO (INTERESSADO)

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar dos termos da r. 

decisão proferida no ID 31230478.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000601-73.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ELIANE BEDENDO Endereço: 

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, DISTRITO UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: WILSON GOMES 

FIN Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, S/N, DISTRITO UNIÃO DO NORTE, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acerca da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. Peixoto de Azevedo-MT, 15 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-14.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ACACIO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS OAB - MT24284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IVANEIDE ARAÚJO DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000204-14.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Dependente de Autorização, 

Reivindicação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

EDUARDO ACACIO DE OLIVEIRA Endereço: RUA PEDRO ALVARES 

CABRAL, 1327, JERUSALÉM, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: IVANEIDE ARAÚJO DE SOUSA 

Endereço: RUA B-3, 655, JERUSALÉM, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

querendo, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a contestação, nos 

autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo - MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-47.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000400-47.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:G. DE ALMEIDA 

PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRINEU 

PAIANO FILHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da 

parte autora acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita, pois 

não há comprovação de que a parte autora sofrerá prejuízos em seu ramo 

comercial em razão do recolhimento das custas, devendo em razão disso 

efetuar o pagamento das custas processuais sobre o valor da causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Peixoto de 

Azevedo-MT, 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000938-62.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEDIEL MOTA GONÇALVES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000938-62.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 2.000,00 ESPÉCIE: [Pagamento em Consignação]->CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: Nome: BENEDITO MARIANO Endereço: 

CHÁCARA SÃO JORGE, S/N, ZONA RURAL, P.A. CACHIMBO I, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: JEDIEL MOTA 

GONÇALVES Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. Peixoto de Azevedo-MT, 15 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000151-33.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BATISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000151-33.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DO CARMO BATISTA DE CARVALHO Endereço: 

RUA COLIBRI, 304, MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO acerca da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. Peixoto de Azevedo-MT, 15 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000151-33.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BATISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000151-33.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DO CARMO BATISTA DE CARVALHO Endereço: 

RUA COLIBRI, 304, MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO acerca da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. Peixoto de Azevedo-MT, 15 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001353-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI KAISER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001353-45.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 121.929,53 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

ITAU UNIBANCO S/A Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA, 100, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-030 POLO 

PASSIVO: Nome: MICHELI KAISER Endereço: R MINISTRO CESAR CALS, 

431, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para efetuar o pagamento de 

2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Centro, no 

prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no 

site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos, disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

Peixoto de Azevedo-MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-08.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO DAL SOGLIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000185-08.2019.8.11.0023 POLO ATIVO:ENIO DAL 

SOGLIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANE LEMOS MELO POLO 

PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para que no prazo 
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de lei, se manifeste acerca do proposta de acordo (ID 31198556) 

apresentada pela parte requerida. Peixoto de Azevedo-MT, 15 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000136-64.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000136-64.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 4.642,55 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Juros]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: NILSON 

ALLAN RODRIGUES PORTELA Endereço: Rua Teotônio Vilela, esquina com 

a Av. Itamar Dias, 545, Residencial e Profissional, Alvorada, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que, no prazo de lei, se manifeste 

acerca dos embargos opostos, nos autos do processo acima identificado, 

nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-68.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KAPRANTETI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MECCA MARTINELLI OAB - MS19227 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001248-68.2019.8.11.0023 POLO ATIVO:KAPRANTETI 

METUKTIRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAM MECCA 

MARTINELLI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo 

de quinze dias úteis se manifeste nos autos acerca da contestação (ID 

28481370) e manifestação (ID 29975350) da parte requerida. Peixoto de 

Azevedo-MT, 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000771-79.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO (EXECUTADO)

VILAMIR JOSE LONGO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 10 (dez) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

(ID 17774694) que atesta a necessidade de recolhimento de diligência 

complementar.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000772-30.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecido (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000772-30.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Pagamento em Consignação]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) 

HERDEIRO(S): Nome: BENEDITO MARIANO Endereço: Avenida Principal, 

sn, Distrito Uniao do Norte MT 322, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 INVENTARIADO(A): Nome: Desconhecido Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da parte acima 

qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, levantar o depósito ou oferecer resposta, (art. 542, II 

do CPC, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: O Requerente emitiu cártula de Cheque no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) referente ao Banco 237, agencia 0234, conta corrente nº 

519.728, folha nº 000469, no dia 07 de maio de 2016, provisionado para 

07/05/2016. A referida previsão de pagamento restou inadimplida, sendo a 

cártula devolvida na primeira apresentação (motivo 11), razão pela qual 

teve o Requerente seus dados inseridos no rol de mal pagadores. À 

época, fora realizado depósito bancário com intuito de adimplir a obrigação 

com um dos portadores da cártula do cheque, para que ele localizasse o 

credor e resgatasse a mesma, todavia, o cheque não foi devolvido, nem 

tampouco fora emitido qualquer tipo de recibo ou anuência para tanto. O 

requerente não sabe do paradeiro e desconhece o local para efetuar o 

pagamento diretamente a credor. O débito, devidamente atualizado e 

acrescido de juros legais, hoje é de R$ 2.257,23 (dois mil duzentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e três centavos).O requerente, entende ser 

necessário o ajuizamento da presente ação, a fim de realizar o pagamento 

em consignação. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos. 1. Deposite a parte 

autora em 5 dias o valor declinado em exordial (R$ 2.257,23) (art. 542, I do 

CPC). 2. Após, cite-se a requerida, via AR, para levantar o depósito ou 

oferecer resposta, (art. 542, II do CPC). 3. Conste no mandado que, não 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial (CPC, arts. 344, 319 e 546). 4. Quanto ao pedido de 

antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 
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Rodrigues Juiz de Direito" E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Elizabete Pereira Maia Rissini, digitei. Peixoto de Azevedo-MT , 8 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Irene Aparecida Fermino Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-47.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. A parte autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita de acordo 

com a Lei nº 1060/50. Como se sabe, em se tratando de garantia 

constitucional, o direito à assistência judiciária deflui da declaração do 

próprio interessado a respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do 

custeio do processo. Todavia, o benefício da gratuidade processual não é 

amplo e absoluto, sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias 

do caso concreto para verificar a possibilidade das partes de realizarem o 

pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 

No caso em exame, extrai-se dos autos que a Autora requereu a justiça 

gratuita de forma genérica, ou seja, em momento algum restou 

comprovado tal impossibilidade. Assim, não há elementos suficientes que 

demonstrem que o Autor é incapaz de arcar com as custas processuais, 

não havendo justo motivo para deferir o pedido de assistência judiciária. 

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de 

declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da 

assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos 

autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de 

recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de 

elementos fático probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

Ag 949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). O TJMT também possui jurisprudência no 

mesmo sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA 

RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - Em que pese o valor atribuído a 

causa não superar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, e assim, ser 

possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si 

só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita. II - Como cediço, a 

obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da 

própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre 

convencimento motivado do julgador. III - No caso em exame, nada 

convence do contrário, pois, além de ostentar vários bens móveis 

(automóveis) em seu nome, conforme consulta ao RENAJUD realizada pelo 

juízo a quo, também consta outro rol considerável de bens imóveis em 

nome do requerente, desta vez demonstrado pelo extrato da declaração 

de imposto de renda. IV - Além disso, o agravante possui rendimento 

suficiente, ao menos para recolher as custas processuais exigidas, cujo 

montante gira em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais). (N.U 

1002720-47.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/08/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) Como cediço, a obtenção da 

gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria 

hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento 

motivado do julgador, nos termos do art.99, §§2º e 3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, considerando o ramo de atividade 

empresarial e a média dos valores pagos de energia elétrica, são 

elementos suficientes a gerar convicção de que é capaz de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo pessoal ou de sua família, não estando 

incluso nas situações previstas pela Lei nº 1.060/50. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não há comprovação de que a 

parte autora sofrerá prejuízos em seu ramo comercial em razão do 

recolhimento das custas. Permite-se, por sua vez, o parcelamento das 

custas caso queira a parte, devendo formular o requerimento e 

providenciar as guias de recolhimento. Intime-se a autora para efetuar o 

pagamento das custas processuais sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Recolhidas as 

custas processuais, venham-me os autos para recebimento da inicial e 

análise do pedido de tutela. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000118-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ESPINDULA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000118-77.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 15.150,00 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: DANIELA ESPINDULA DE 

QUADROS Endereço: Rua Afonso Pena, 35, Centro Novo, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS 

AEREAS Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 

RODRIGUES, 939, Alphaville Industrial, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 

06460-040 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para indicar o número da conta corrente para o levantamento do valor 

depositado pela reclamada, referente a obrigação de fazer. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010185-60.2010.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON POLICENA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010185-60.2010.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 20.400,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: EDILSON POLICENA DE 

SOUZA Endereço: Travessa INDAIA, 91, BELA VISTA, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: N. R. DA SILVA 

& CIA LTDA - ME Endereço: Rodovia BR. 163, KM 694, S/Nº, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para manifestar quanto a satisfação da dívida, 

advertindo que seu silêncio será subentendido como concordância tácita a 

quitação da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-70.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DOS CABELOS- REPRESENTADO POR MÔNICA VILELLA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010033-70.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANA RODRIGUES DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CENTRAL DOS CABELOS- REPRESENTADO 

POR MÔNICA VILELLA PEIXOTO DE AZEVEDO, 4 de setembro de 2017. 

Senhor(a): ADVOGADA DA AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da 

requerida, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

quanto as informações prestadas pelo oficial de justiça (deprecado) e no 

mesmo prazo informar o endereço correto da promovida, sob pena de 

extinção do feito. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-70.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DOS CABELOS- REPRESENTADO POR MÔNICA VILELLA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010033-70.2014.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: ANA RODRIGUES DA SILVA Endereço: Rua AVENIDA 

BRASIL, 1682, AVENIDA BRASIL, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRAL DOS CABELOS- 

REPRESENTADO POR MÔNICA VILELLA Endereço: Outros RUA 68, 108, 

CENTRAL DO CABELO, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74055-100 ESPÉCIE: [Responsabilidade do Fornecedor]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-17.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001232-17.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: AURINO MARTINS DOS SANTOS Endereço: rua 

monteiro lobato, 118, mãe de deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - 

LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 Senhor(a): 

AURINO MARTINS DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 17/12/2019 Hora: 13:40, sob pena de extinção com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-17.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001232-17.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: AURINO MARTINS DOS SANTOS Endereço: rua monteiro 

lobato, 118, mãe de deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-17.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001232-17.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: AURINO MARTINS DOS SANTOS Endereço: rua monteiro 

lobato, 118, mãe de deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000990-58.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

WARLEY SIQUEIRA PINTO OAB - MT0019436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000990-58.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO Endereço: 

avenida brasil, 829, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: 

RUA DAS NOGUEIRAS, - DE 425/426 A 882/883, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-226 Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 1899, - DE 1125 A 

1969 - LADO ÍMPAR, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-600 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LIMINAR: "Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do 

artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-22.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA GAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000876-22.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SEGURO]->PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IEDA MARIA GAUER 

Endereço: Estrada Gleba São Luiz, S/N, Zona Rural, Comunidade Pereira 

São Luiz, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 

78533-000 POLO PASSIVO: Nome: SABEMI SEGURADORA S.A Endereço: 

RUA SETE DE SETEMBRO, - ATÉ 998/999, CENTRO HISTÓRICO, PORTO 

ALEGRE - RS - CEP: 90010-190 Senhor(a): IEDA MARIA GAUER A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

24/09/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 16 de agosto de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-07.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA CATARINA CICHELERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000877-07.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SEGURO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: OLIVIA CATARINA 

CICHELERO Endereço: Rodovia sem denominação, S/N, Zona Rural, UNIÃO 

DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Endereço: 

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, - DE 551/552 A 1219/1220, SAVASSI, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30112-021 Senhor(a): OLIVIA CATARINA 

CICHELERO A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

24/09/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 16 de agosto de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-12.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gentil Gomes Pereira (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000715-12.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 
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[PERDAS E DANOS, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE ANTONIO DA MOTA Endereço: Comunidade Jarinã 

(comunidade do bigode), s/n, Zona rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Gentil Gomes Pereira Endereço: 

Mt 322 , km 125, s/n, Distrito União do Norte, Zona rural, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 INTIMANDO(A): JOSE ANTONIO DA 

MOTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de 

Instrução e Julgamento Data: 13/11/2019 Hora: 14:00 DESPACHO: 

"Designe-se audiência de instrução e julgamento, de acordo com 

disponibilidade de pauta, que será presidida pelo Juiz Leigo. Intimem-se as 

partes para comparecerem ao ato processual designado, advertindo-as 

de que o não comparecimento do autor implica na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do(s) Requerido(s) 

redundará em reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, nos termos do artigo 

51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. As partes 

poderão arrolar até 03(três) testemunhas, que deverão comparecer 

independente de intimação, em conformidade com o art. 34, “caput”, 1ª 

parte, da Lei 9.099/95. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-92.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO SILVA LEITAO (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000451-92.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUIZ CLAUDIO SILVA LEITAO Endereço: Rua 

Rodrigues Alves, 136, Centro Novo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua 

Thiago Magalhães Nunes, 791, Banco Bradesco, Centro novo, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 INTIMANDO(A): Banco Bradesco s.a 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de 

Instrução e Julgamento Data: 13/11/2019 Hora: 16:00, sob pena de revelia. 

Despacho: "Designe-se audiência de instrução e julgamento, de acordo 

com disponibilidade de pauta, que será presidida pelo Juiz Leigo. 

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato processual designado, 

advertindo-as de que o não comparecimento do autor implica na extinção 

do processo sem julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do(s) 

Requerido(s) redundará em reputar-se verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, nos 

termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. As partes poderão arrolar até 03(três) testemunhas, que 

deverão comparecer independente de intimação, em conformidade com o 

art. 34, “caput”, 1ª parte, da Lei 9.099/95." PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de 

outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REGIS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L C CALINOSKI COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
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PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000108-96.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 280,00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE REGIS 

PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua Paraguai,, 749, Mãe de Deus, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: L C 

CALINOSKI COMERCIO - ME Endereço: Av. Brasil, 752, Loja Top Joias, 

Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 INTIMANDO(A): 

_____ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de 

Instrução e Julgamento Data: 13/11/2019 , SOB PENA DE REVELIA, LEI 

9.099/95. DESPACHO: "Designe-se audiência de instrução e julgamento, 

de acordo com disponibilidade de pauta, que será presidida pelo Juiz 

Leigo. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato processual 

designado, advertindo-as de que o não comparecimento do autor implica 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a ausência 

injustificada do(s) Requerido(s) redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. As partes poderão arrolar até 03(três) testemunhas, que 

deverão comparecer independente de intimação, em conformidade com o 

art. 34, “caput”, 1ª parte, da Lei 9.099/95. ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 10 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000399-96.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FERNANDO PEREIRA PAIXAO Endereço: rua julio campos, 383, 

centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): FERNANDO PEREIRA PAIXAO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 04/06/2019 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 8 de maio de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-49.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo: 

8010101-49.2016.8.11.0023. REQUERENTE: EMILIANA BORGES FRANCA 

REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos. Intime-se a parte 

embargada para, querendo, manifestar acerca dos embargos interpostos 

no Id nº 13179773, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. De Alta 

Floresta para Peixoto de Azevedo, 15 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito Designada (Portaria nº 

279/2020-PRES)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010116-23.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco BMG (EXECUTADO)

FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo: 

8010116-23.2013.8.11.0023. EXEQUENTE: SIRLEI TEREZINHA DAVID 

EXECUTADO: FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO 

BMG Vistos. Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar 

acerca dos embargos à execução interposto no Id nº 14543384, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. De Alta Floresta para Peixoto de Azevedo, 

15 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito 

Designada - Portaria nº 279/2020-PRES

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-06.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAU UNIBANCO S. A. (REQUERIDO)

INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

CARTORIO DO 2.0 OFICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo: 

8010143-06.2013.8.11.0023. REQUERENTE: MARLENE DA SILVA ROCHA - 

ME REQUERIDO: CARTORIO DO 2.0 OFICIO, INDUSTRIA DE ALUMINIOS 

GALLEGO DIAS - EIRELI - ME, BANCO ITAU UNIBANCO S. A., BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos. Indefiro o pleito de Id nº 12189561, tendo em vista 

o decurso de mais de 02 (dois) anos entre o pedido de dilação de prazo e 

a presente data. Desta feita, indefiro o pedido de justiça gratuita 

apresentado pela parte recorrente, pois a simples afirmação de pobreza 

goza de presunção relativa e, sendo oportunizada à parte comprovar a 

hipossuficiência alegada, esta quedou-se inerte. Conforme prevê o 

Enunciado nº 116 do FONAJE: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. Assim, intime-se a recorrente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. De Alta Floresta para Peixoto de Azevedo, 14 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito 

Designada

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-87.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

8010060-87.2013.8.11.0023 REQUERENTE: SIRLEI TEREZINHA DAVID 

REQUERIDA: CREFISA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CREDITO 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerida, 

objetivando a correção de suposta omissão ou contradição do ato 

decisório. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Pois bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: 

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material." A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 

48, assim dispõe: "Art. 48.Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício". Em 

releitura dos autos, conclui-se que não há obscuridade, contradição, 

omissão ou mero erro material. Em verdade, da singela leitura do ato 

decisório, conclui-se que houve determinação de compensação dos 

encargos relativos às parcelas contratadas, pagas em atraso, com os 

encargos incidentes sobre os valores indevidamente cobrados. Com 

efeito, eventual irresignação com a solução jurídica dada à causa deve 

ser manejada por meio do recurso processual adequado. Sobre o tema, é 

de rigor ressaltar os comentários do ilustre jurista NELSON NERY JUNIOR, 

sob o prisma da jurisprudência do STJ: "Inconformismo com a solução 

jurídica dada pelo acórdão embargado. A irresignação com a solução 

jurídica dada à causa não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que 
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se limitam à análise de existência de omissão, obscuridade ou contradição. 

(JUNIOR, Nelson Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, 

pág. 2.127). Além disso, verifica-se da jurisprudência e doutrina que a 

possibilidade de oposição de embargos com efeitos modificativos não se 

traduz na ampliação das hipóteses de cabimento (CPC, art. 1.022, I ao III), 

e sim, na possibilidade de modificação da decisão embargada, caso 

acolhido. Destarte, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DECLARAÇÃO 

opostos, mantendo-se inalterada a sentença embargada. Ademais, reputo 

protelatórios os embargos de declaração em questão, motivo pelo qual, 

condeno a embargante ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no 

art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Submeto o presente projeto 

de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Peixoto de Azevedo - 

MT, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO Juíza 

de Direito designada - Portaria nº 279/2020-PRES

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001786-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001786-79.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SERGIO MATTES REU: SIMONE MARIA DE SOUZA Revendo os autos de 

forma minuciosa verifico que não se trata de caso de gratuidade de 

justiça, diante do patrimônio discutido em juízo e principalmente, diante do 

volume em dinheiro movimentado e admitido pelo próprio requerente em se 

depoimento, proprietário de veículos e imóveis, com exercício na área 

empresarial, de forma que a concessão da gratuidade de justiça 

acarretará sérias dificuldades aos cofres públicos, principalmente diante 

deste momento combalido de arrecadação. Pessoas físicas que tem 

condições de contribuir como neste caso não devem obter os benefícios 

da gratuidade de justiça.. Assim sendo, determino o recolhimento das 

cusats no prazo de 05 dias. Pontes e Lacerda/MT, 9 de abril de 2020. 

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000408-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE BENEDITO DE SOUZA (REU)

ODETE ALVES DE SOUZA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000408-88.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSIANA DE MORAES REU: DONIZETE BENEDITO DE SOUZA, ODETE 

ALVES DE SOUZA. O acordo pode ser obtido em qualquer fase 

processual, inclusive fora dos autos por iniciativa das partes. Com relação 

ao prazo de defesa, tendo em vista a não realização de audiência de 

conciliação até a presente oportunidade, concedo novo prazo a contar da 

intimação desta decisão. Intime-se pessoalmente o Escritório Modelo para 

apresentar defesa. Com relação ao esclarecimento dos alimentos fixados 

na inicial, considerando a emenda da inicial em face dos avós paternos e a 

solidariedade quanto ao pagamento da verba alimentar, determino que os 

efeitos da liminar sejam aplicados aos avós paternos, o teor da decisão 

que ora fixou alimentos. Intimem-se para pagamento. Outrossim, 

considerando a urgência da medida e dos interesses na presente causa, 

designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

junho de 2020, às 13hs. Intimem-se as partes para depoimento pessoal e 

as testemunhas arroladas pelas partes. (Requerentes e Requeridos), 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas. Pontes e 

Lacerda/MT, 15 de abril de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001927-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA TENORIO DE BARROS FELICIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001927-98.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINALVA TENORIO DE BARROS FELICIANO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. MARINALVA TENÓRIO DE 

BARROS FELICIANO ajuizou a presente ação de PENSÃO POR MORTE DE 

TRABALHADOR RURAL em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, aduzindo, em síntese, que conviveu maritalmente com JOÃO 

BADIO FELICIANO até o seu óbito, e que este sempre trabalhou na zona 

rural, fazendo jus à pensão por morte de seu convivente. O requerente 

juntou os documentos comprobatórios, com comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo. O INSS contestou o pedido, 

pugnando pela improcedência do feito. Foi realizada audiência de 

instrução com oitiva de testemunhas. É o relatório. DECIDO. A Lei n. 

8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social estabelece que a pensão 

por morte prevista em seu art. 18, II, ‘a’ e art. 74 e incisos, é devida aos 

dependentes do segurado, desde que comprovada a dependência, ao 

passo que o art. 16, I e §4º, prevê que no caso do cônjuge a dependência 

econômica é presumida. Conforme reiterada jurisprudência, os dados 

constantes do registro civil do falecido servem como indício de prova 

material, vejamos: PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, 

INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do marido, como rurícola, 

estende-se à esposa, quando alicerçada em atos do registro civil, para 

efeitos de prova documental, complementado por testemunhas. Ação 

procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ 

de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; 

Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: 

STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal, é de se considerar que: o 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) 

Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com pessoa que 

trabalhou em atividade rural por toda a sua vida, conforme documentos 

mencionados no relatório, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 

completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva, pois as testemunhas narraram que a parte autora 

conviveu com o falecido e ambos trabalharam na atividade rural. Com 

efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto no artigo 371, do Código de 

Processo Civil, que consagra como princípio o livre convencimento do juiz, 

sendo certo que, aliado a este, temos o princípio in dubio pro misero, pelo 

qual ao estar diante de dúvida razoável deve ser favorecida a parte mais 
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frágil, o que tem sido aplicado em questões previdenciárias, vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. É preciso sempre levar em consideração o caráter social do 

direito previdenciário, prestigiando, sempre que possível, uma 

interpretação pro misero, sob pena do hipossuficiente não ter acesso à 

tutela jurídica justa. Apelação provida.” (TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ 

- Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid - Sexta Turma, DJ de 25.05.04, 

p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 89397/PE, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora comprovou o exercício de atividade rural do falecido, bem como a 

relação de convivência marital, sendo presumida a dependência 

econômica, de forma que o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

benefício pleiteado, conforme segue: 1- o nome do segurado: MARINALVA 

TENÓRIO DE BARROS FELICIANO 2- o benefício concedido: PENSÃO POR 

MORTE RURAL 4- a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 5- a data de 

início do benefício – DIB: 21/08/2018 (data de entrada do requerimento 

administrativo feito após o prazo de 90 dias do óbito – art. 74, II, da Lei 

8.213/91) 6- a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o 

réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, 

observada a prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da 

ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os 

juros de mora incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária 

se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça 

(Súmula 111 STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). Injustificada a 

remessa necessária, pois o proveito econômico obtido pela parte autora 

não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após o trânsito em 

julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com baixa.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002159-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA TELEFONE: (65) 32668600 Ofício nº 106 

/2020 - PJE Pontes e Lacerda, 15/04/2020. Referência: Processo nº 

1002159-47.2018.8.11.0013 Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA DA PENHA RODRIGUES DIAS POLO PASSIVO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Assunto: Remessa dos 

autos Prezado(a) Senhor(a): Considerando o recurso de apelação 

interposto, remeto o presente processo para distribuição e apreciação dos 

nobres julgadores, nessa Instância Superior. Respeitosamente, 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Assinado digitalmente AO DES. 

PRESIDENTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO BRASÍLIA/DF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000998-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

S. V. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000998-02.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

S. V. S. G., THAINA ALMEIDA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Sophia Vitória Silva Garrio, representada por sua mãe, também autora, 

Thainá Almeida Silva, interpôs AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO em face de Seguradora Tokio Marine Brasil Seguradora 

S.A., alegando em síntese que sofreu acidente de trânsito e que, em 

decorrência disso, ocasionou invalidez. Aduz o autor que: “As autoras 

são, respectivamente, filha e esposa, e, consequentemente, beneficiárias 

do sr. Elieby Beserra Garrio, morto em acidente com veículo automotor no 

dia 10/11/2017, conforme narra o Boletim de Ocorrência anexo. Após o 

ocorrido, as autores vindo a descobrir sobre o direito que lhes cabe 

referente a indenização do Seguro Obrigatório, pleitearam na via 

administrativa o pagamento da mesma. Contudo a Segurador negou-se a 

pagar a indenização, conforme o anexo comprovante do Sinistro n.º 

3170664053. Desse modo, as autoras se socorrem da via judicial a fim de 

receber o valor integral da indenização a que fazem jus no importe de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)..”. Ao final requer: “Que julgue 

procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o 

pagamento da indenização do Seguro Obrigatório no montante de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescida de 

juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, os quais deverão incidir desde a data do 

acidente (10/11/2017) até o dia em que a Seguradora efetuar o pagamento 

integral do referido seguro”. Juntou documentos. Requereu o recebimento 

da inicial, a citação do requerido, os benefícios da justiça gratuita e, ao 

final, a procedência do pedido contido na peça preambular. Recebida a 

inicial, a gratuidade foi deferida e o requerido citado. Citada, a ré ofertou 

contestação. Intimadas, as partes se manifestaram. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Entendo que a ausência de requerimento 

administrativo não ocasiona carência da ação. O interesse de agir diz 

respeito ao agir perante o Judiciário, no que se distingue, portanto, do 

interesse em receber a obrigação ou à pretensão pelos meios do direito 

material. Verifica-se, pois, que ao interesse processual é inerente a uma 

relação de necessidade, ou seja, a resistência de uma pessoa em atender 

a pretensão de outra e/ou não conseguir de outro modo a necessidade ou 

utilidade do qual se almeja, tornando indispensável à intervenção do Poder 

Judiciário como forma de solucionar o conflito. Oportuno transcrever, 

nesse ponto, a brilhante lição do professor. Vicente Greco Filho (Direito 

Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, p. 80) ao conceituar o interesse 

processual como sendo:“a necessidade de se socorrer ao Judiciário para 

a obtenção do resultado pretendido (...) Para verificar-se se o autor tem 

interesse processual para ação deve-se responder afirmativamente à 

seguinte indagação: para obter o que pretende o autor necessita da 

providência jurisdicional pleiteada?...” Diante disso, constata-se a 

presença do interesse de agir do autor. Não havendo outras preliminares 

a serem apreciadas ou nulidades processuais, declaro o feito saneado e 

passo para a análise do mérito. A obrigação da ré, bem como das demais 

seguradoras, decorre expressamente de lei - art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

cujo dispositivo não foi revogado com a criação da pessoa jurídica que 

coordena o consórcio de seguradoras, as quais mantém suas autonomias 

institucionais. No mérito, fica evidenciado o nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez, tendo em vista o próprio pagamento 

espontâneo à época, própria evidencia que a própria ré já aceitara o fato 

como acidente de trânsito. Feitas essas considerações, passo à análise 

da verba pretendida. Verifica-se o valor do pagamento da indenização 

securitária a autora pela requerida na fase administrativa não foi o correto, 
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existindo, portanto, diferença indenizatória devida ao requerente. No mais, 

não se perca de vista que a Lei n. 6.194/74, que estabelecia a indenização 

em valor correspondente a 40 salários mínimos, foi, nesse particular, 

modificada pela Lei nº 11.482/07, a qual trouxe parâmetros fixos de 

indenização para os casos de coberturas obrigatórias. Dentre elas, o 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em caso de morte, ou 

invalidez permanente que é o que efetivamente foi pago à autora, o que 

resta incontroverso e comprovado nos autos (art. 3º, inciso II), patente 

que o acidente ocorreu já sob a vigência da nova disposição legal. Não se 

verifica a inconstitucionalidade formal alegada em relação a referida 

alteração legal. Conquanto não recomendável que a lei, em sentido formal, 

trate de matéria diversa daquela apontada em seu objeto - assim aponta a 

Lei Complementar nº 95/98, não perde a validade por fazê-lo, não se tendo 

notícia de vício de elaboração formal quanto à lei nº 11.482/07. Não se 

olvide que a declaração de sua inconstitucionalidade é matéria de 

competência de outro órgão jurisdicional, que nada sinalizou a respeito, 

sequer pela via difusa de controle constitucional. Também, a Casa 

Legislativa que operou o processo legislativo é competente para a matéria 

legislada. No entanto tal valor deve ser proporcional a porcentagem da 

lesão. Senão vejamos: DPVAT. PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da 

interpretação que se dá ao art.5º, §5º da Lei 6.194/1974 é possível a 

cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em conta o grau de invalidez. Não 

haveria sentido útil de a lei quantificar a quantificação das lesões e 

percentuais de tabela para fins de DPVAT se esse seguro sempre fosse 

pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 401) Nisso o seguinte 

julgado do Supremo Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 

OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI 6.194/74. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.303.038/RS, então submetido ao 

rito do art. 543-C do CPC, como representativo da controvérsia, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, firmou 

entendimento no sentido da "Validade da utilização de tabela do CNSP para 

se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, 

na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da 

Medida Provisória 451/08". 2. Em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

473711 MS 2014/0029313-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 05/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/06/2014) Considerando que a morte do segurado, deve ser pago o 

valor máximo no valor (100%) de R$ 13.500,00. endo assim, sendo que 

nada foi pago administrativamente. Posto isto, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos dos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao 

Requerente o montante de R$13.500,00, acrescidos de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, contados a partir da data da citação. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000472-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSANA FIGUEIREDO TUNECA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000472-98.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: SUSANA 

FIGUEIREDO TUNECA Retiro de pauta. Diante do requerimento de prova 

pericial, designo o Engenheiro Agrônomo, Sr. Manoel Joaquim da Silva 

Filho, nº120456582-1, Av. Rubens de Mendonça 2.254, salas 804/806 - 

Cuiabá, tel.65-99969-9279, para realização de prova pericial. Intime-se 

para que assuma o compromisso e apresente proposta de honorários 

pericias. Após, à parte requerida para que se manifestem acerca dos 

honorários, depositando imediatamente 50% dos valores apresentados 

pelo perito ou avaliados como justo pela própria parte para início imediato 

da perícia, independente de fixação ulterior e definitiva pelo juízo, quando 

então deverão ser recolhidos integralmente os honorários periciais. Às 

partes para que apresentem quesitos no prazo de 05 dias. Após, o 

recolhimento da parcela dos valores periciais, intime-se o Sr. Perito para 

que apresente o laudo pericial no prazo de 30 dias. Após a apresentação 

do aludo pericial, às partes para que se manifestem no prazo de 05 dias. 

Pontes e Lacerda/MT, 6 de abril de 2020. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001181-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMP SERVICE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001181-02.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: LIMP SERVICE LTDA - 

EPP Trata-se de cumprimento de sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª 

Vara desta Comarca. Conforme cediço a execução de honorários 

advocatícios fixados em sentença deve ser realizada nos mesmos autos e 

peratne o Juízo Competente. Assim sendo, diante da falta de interesse de 

agir em promover nova demanda, julgo extinto o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art.485, V do CPC. PRI. Arquivem-se. , 

8 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001209-67.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DINOVAN BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONORATO DE SOUZA QUEIROZ (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001209-67.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: DINOVAN BATISTA DE SOUZA ESPÓLIO: HONORATO DE 

SOUZA QUEIROZ Vistos, etc. A parte autora requereu a concessão da 

gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. 

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, 

§2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade:. ser proprietária de bens, vez que a certidão de óbito deixa 

claro que o falecido deixou bens a inventariar, razão pela qual em 

consagração ao droit de saisine já demonstra que o requerente não é 

hipossuficiente. Desse modo, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração 

de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 479 de 730



bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa, e, principalmente, 

especifique os bens deixados pelo de cujus. Poderá a parte autora, no 

prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento das custas e 

taxas iniciais. Por derradeiro, esclareça quais os motivos para que a 

cônjuge não seja a inventariante. , 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003569-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MONTEIRO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003569-09.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA MONTEIRO DE FREITAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Designo audiência para o dia 21/07/2020 às 16hs. 

Intimem-se. , 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-52.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 15 de 

abril de 2020.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000683-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000683-03.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: CLARA 

LEITE PARTE RÉ: REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que a 

contestação apresentada nos autos (IDs 31234386 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001062-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001062-75.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

APARECIDO DO ESPIRITO SANTO DIAS PARTE RÉ: REU: AYMORE Tendo 

em vista o teor da manifestação da parte ré (IDs 30084785 e seguintes), 

intimo a parte autora para requerer o que entender cabível, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SANTIAGO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000819-97.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

CLAUDINEI SANTIAGO OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 31149713 e 

seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004377-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA LAIDE CHORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004377-14.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: DARIA LAIDE CHORE PARTE 

RÉ: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Certifico que, em razão do recurso de apelação interposto (ID 31151578), 

intimo a parte autora a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000444-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 
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PROCESSO:1000444-96.2020.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: RENATO FERREIRA FRANCO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 31166795 e 

seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000026-95.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): VANDA 

MARTINS PEREIRA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que, em razão do recurso de apelação interposto (ID 

31167994), intimo a parte autora a fim de que apresente suas 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001779-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001779-87.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

DAS GRACAS NASCIMENTO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico que, em razão do recurso de apelação 

interposto (ID 31167995), intimo a parte autora a fim de que apresente 

suas contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-44.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000635-44.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: JAILSON 

JOSE DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que a 

contestação apresentada nos autos (IDs 31168418 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002887-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALCI DIVINO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002887-88.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): NIVALCI 

DIVINO ALVES PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que, em razão do recurso de apelação interposto (ID 

31206316), intimo a parte autora a fim de que apresente suas 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000154-81.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

PEREIRA DOS SANTOS PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Certifico que, 

em razão do recurso de apelação interposto (IDs 31218646 e 31218647), 

intimo a parte ré a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000238-82.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DUTRA PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000238-82.2020.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EMBARGOS 

À EXECUÇÃO (172) PARTE AUTORA: EMBARGANTE: ROMILDA DUTRA 

PEREIRA PARTE RÉ: EMBARGADO: MARCIORETTO & MARCIORETTO 

LTDA - EPP Tendo em vista o teor da impugnação aos embargos à 

execução (IDs 31228587 e seguintes), intimo a parte embargante para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 
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eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001316-48.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

LAURACY SOARES DE SOUZA PARTE RÉ: REU: BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Tendo em vista a juntada do 

documento (IDs 31248892 e seguintes), abro vista dos autos às partes 

para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 15/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001074-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LIMA DE OLIVEIRA EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001074-89.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO PARTE RÉ: EXECUTADO: ELAINE 

LIMA DE OLIVEIRA EIRELI Certifico que decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 15/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA TERESA FERRARI LUCCHESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000189-75.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ELVIRA TERESA FERRARI 

LUCCHESI PARTE RÉ: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Certifico para os devidos fins que, foi 

confeccionada RPV. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista para as partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 15/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA TERESA FERRARI LUCCHESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000189-75.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ELVIRA TERESA FERRARI 

LUCCHESI PARTE RÉ: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Certifico para os devidos fins que, foi 

confeccionada RPV. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista para as partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 15/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002746-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO CARMO MAZETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002746-35.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 

PARTE AUTORA: REQUERENTE: TEREZINHA DO CARMO MAZETE PARTE 

RÉ: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico 

para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 15/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003007-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRITES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003007-34.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 

PARTE AUTORA: REQUERENTE: ANTONIO BRITES DE ANDRADE PARTE 

RÉ: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 
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amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 15/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003007-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRITES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003007-34.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 

PARTE AUTORA: REQUERENTE: ANTONIO BRITES DE ANDRADE PARTE 

RÉ: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 15/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000990-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000990-88.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO PARTE RÉ: EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins que, foi 

confeccionada RPV. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista para as partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 15/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002462-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002462-61.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

JOSE SOARES DA SILVA PARTE RÉ: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada 

RPV. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para 

as partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

15/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002462-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002462-61.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

JOSE SOARES DA SILVA PARTE RÉ: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada 

RPV. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para 

as partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

15/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001716-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA TOSTA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001716-96.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: EDNA 

MARIA TOSTA SOUZA PARTE RÉ: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Certifico para os devidos fins que, foi 

confeccionada RPV. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista para as partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 15/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002895-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSLY COSTA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002895-65.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): OSLY 

COSTA FARIAS PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as 

partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 15/04/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1001600-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BALDUINO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001600-90.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

AMELIA BALDUINO DE FREITAS PARTE RÉ: EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Certifico para os devidos fins que, 

foi confeccionada RPV. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista para as partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 15/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MALTA JUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Ofício n.º 212/2020-PJE. Dados do processo: Processo: 

1000033-87.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Seguro]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): LETICIA MALTA JUSTINO 

Parte Ré: REU: SEGURADORA LÍDER Assunto: Conta única. Prezado(a) 

Senhor(a): Por determinação do(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito, Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira, SOLICITO a Vossa Senhoria que proceda a 

VINCULAÇÃO dos valores depositados, conforme ID 30031965, anexo. 

Pontes e Lacerda, 15 de abril de 2020 Atenciosamente, FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente A(O) DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32668600

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000467-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Ofício n.º 214/2020 - PJE. Dados do processo: Processo: 

1000467-13.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, 

Conversão]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE ANTONIO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Assunto: CONVERTER BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Prezado(a) 

Senhor(a): Nos termos da decisão proferida nos autos, determino a Vossa 

Senhoria a implantação da aposentadoria por invalidez, referente à 

reivindicatória da autor JOSE ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, casado, 

operador de máquinas,portador do RG nº 373894 SSP/MT, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 298.573.091 -00, telefone: (65) 9.9905-7517 e (65) 

3241-5829, residente e domiciliado na Avenida Paraná, nº 1418, Bairro 

Centro, CEP: 78.250-000, cidade de Pontes e Lacerda–MT, conforme 

dados e elementos abaixo representados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária: Processo: 1000467-13.2018.8.11.0013. Distribuição: 

17/04/2018. Procedimento: Comum Espécie: Aposentadoria por invalidez. 

Data da citação: 02/10/2018. Procurador da parte autora: Thiago Moreira 

Rodrigues. Parte ré: Instituto Nacional do Seguro Social Data da sentença: 

12/09/2019. Trânsito em julgado: 08/10/2019. Pontes e Lacerda, 15 de abril 

de 2020 Atenciosamente, CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA Juiz 

de Direito - Assinado Eletronicamente A(O) GERÊNCIA EXECUTIVA DO 

INSS EM CUIABÁ-MT. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001695-86.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

MARTINS PARTE RÉ: REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 30377514 e 

30377517), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001695-86.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

MARTINS PARTE RÉ: REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 30377514 e 

30377517), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 17/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003775-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA PRADO BEZERRA (REU)

L PRADO BEZERRA - ME (REU)
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FHANIA PRADO BEZERRA (REU)

ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003775-23.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA PARTE RÉ: REU: 

L PRADO BEZERRA - ME, LINDALVA PRADO BEZERRA, FHANIA PRADO 

BEZERRA, ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA Certifico nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ. E intimo o advogado 

da parte autora para proceder ao preparo da Carta Precatória, bem como 

comprovar a sua distribuição nos autos no prazo de 30 dias. Para constar 

lavrei a presente. Pontes e Lacerda, 15/04/2020. MARIANA FERRARI - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003775-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA PRADO BEZERRA (REU)

L PRADO BEZERRA - ME (REU)

FHANIA PRADO BEZERRA (REU)

ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003775-23.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA PARTE RÉ: REU: 

L PRADO BEZERRA - ME, LINDALVA PRADO BEZERRA, FHANIA PRADO 

BEZERRA, ANTONIO HIDELBERTO BEZERRA Certifico nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ. E intimo o advogado 

da parte autora para proceder ao preparo da Carta Precatória, bem como 

comprovar a sua distribuição nos autos no prazo de 30 dias. Para constar 

lavrei a presente. Pontes e Lacerda, 15/04/2020. MARIANA FERRARI - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000541-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE A FERREIRA VEICULOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GONCALVES DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

OZIEL ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000541-96.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOSE A FERREIRA VEICULOS – ME. REQUERIDO: EDINEIA 

GONCALVES DA SILVA PEREIRA, OZIEL ALVES PEREIRA. Vistos. A 

despeito do petitório de ID n.º 31241064, verifico que a questão suscitada 

pelo requerente já foi, de forma satisfatória, analisada no despacho de ID 

n.º 31235720, não merecendo reparos. Deste modo, CUMPRA-SE na 

íntegra o despacho de ID n.º 31235720. INTIME-SE via DJE. Pontes e 

Lacerda, 15 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002673-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002673-63.2019.8.11.0013 AUTORA: 

IZABEL CORREA DOS SANTOS. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a regularização 

dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar que se trata de 

cumprimento de sentença contra Fazenda Pública. Ademais, nos termos 

do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito. Se não houver 

impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja pela concordância 

expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do Presidente do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, expedindo-se a requisição 

de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito, observando-se o cálculo 

apresentado ao ID nº. 30123336, independentemente de novo despacho. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MAGNO SABALA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001905-40.2019.8.11.0013 

EXEQUENTE: A. N. S. REPRESENTANTE: VANIA NUNES. EXECUTADO: 

SEBASTIÃO MAGNO SABALA. Vistos. DETERMINO a busca de endereço 

do executado junto ao INFOJUD e ao SIEL. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na 

forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil. Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE o executado por edital na forma do artigo 246, inciso 

IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, 

dar-se-á vista a exequente para requerer o que entender de direito, 

vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 15 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44844 Nr: 1491-45.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carloni e Oliveira Sociedade de Advogados, Aluisio 

Cintra Lemos, Maria Candida Aguiar de Paiva, JAURU TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Cintra Lemos, Maria Candida Aguiar de 

Paiva, JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 Autos do processo nº 1491-45.2008.811.0013

Código nº 44844

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CARLONI & 
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OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS às fls. 426/427, em face de 

ALUISIO CINTRA LEMOS E OUTROS, requerendo o pagamento da quantia 

de R$ 882,12 (oitocentos e oitenta e dois reais e doze centavos) referente 

aos honorários sucumbenciais.

De outro lado, ALUÍSIO CINTRA LEMOS e MARIA CANDIDA AGUIAR DE 

PAIVA, também propôs cumprimento de sentença, postulando pelo 

pagamento da quantia de R$ 15.378,79 (quinze mil, trezentos e setenta e 

oito reais e setenta e nove centavos), acerca da indenização pela 

servidão administrativa.

A parte autora impugnou o cumprimento de sentença alvitrado pelos 

requeridos (fls. 438/441), com fundamento em excesso de execução, 

informando como valor correto o de R$ 15.043,73 (quinze mil, quarenta e 

três reais e setenta e três centavos). Ao mesmo tempo, requereu, ainda, 

cumprimento de sentença em face dos requeridos para 

pagamento/ressarcimento das custas processuais.

Intimados para se manifestarem, os requeridos permaneceram inertes, 

conforme certidão de fl. 444.

Com intuito de dar o andamento processual adequado ao processo, 

CHAMO O FEITO À ORDEM e, por consequência, DETERMINO:

(i) Conforme narrado acima, verifica-se a existência de três cumprimentos 

de sentença. Portanto, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar como exequentes Carloni e Oliveira Sociedade de 

Advogados, Aluisio Cintra Lemos, Maria Candida Aguiar de Paiva e Jauru 

Transmissora de Energia S/A e, como executados Aluisio Cintra Lemos, 

Maria Candida Aguiar de Paiva e Jauru Transmissora de Energia S/A;

(ii) CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso do prazo para pagamento dos 

honorários advocatícios requeridos no cumprimento de sentença de fls. 

426/427, ou para apresentação de impugnação;

(iii) Transcorrido o prazo para pagamento ou apresentação de impugnação 

ao cumprimento de sentença, INTIME-SE a exequente CARLONI & 

OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por intermédio de seus 

advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender pertinente, sob pena de arquivamento;

(iv) Quanto ao cumprimento de sentença apresentado pelos requeridos em 

fls. 433/434, verifico que, a despeito de não ter sido oportuna e 

formalmente recebido, encontra-se pronto para julgamento, havendo, 

inclusive, apresentação de respectiva impugnação pela parte autora às 

fls. 438/445. Todavia, considerando que, na oportunidade também foi 

formulado pedido de cumprimento de sentença além de impugnação (fls. 

439 verso/445), POSTERGO a análise do pedido de fls. 433/434, para 

fazê-lo em decisão posterior;

(v) INTIME-SE a parte executada – Aluísio Cintra Lemos e Maria Candida 

Aguiar de Paiva – na pessoa de seus advogados e via DJE, a cumprir a 

sentença/acórdão no que concerne ao pagamento das custas judiciais 

(fls. 439 verso/441), em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não 

ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução 

(art. 523, §1º, do NCPC);

(vi) Na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que traga 

aos autos nova planilha de débito, já acrescida da multa e dos honorários 

previstos no art. 523, §1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível 

em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

INTIMEM-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84036 Nr: 1495-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarraf & Gasques Administração de Bens Próprios Ltda, 

Francisca Evangelista Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Henrique Coelho de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenine Póvoas de Abreu - 

OAB:17120, RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - OAB:18515, Vitor 

Carmo Rocha - OAB:15334, Wilson Vieira Loubet - 

OAB:4.899-OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervasio Alves de Oliveira 

Junior - OAB:OAB-MS 3592

 Autos do processo nº 1495-09.2013.811.0013

Código nº 84036

Vistos.

MARACANÃ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ajuizou 

a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR em face do Espólio de JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA, 

todos devidamente qualificados.

Aduz a inicial, em síntese, que a autora é legítima possuidora de uma gleba 

de terras, descritas nas matrículas n.º 3.117, 7.279, 8.213 e 8.215 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT; que juntamente 

com o condômino firmou compromisso de compra e venda com o 

requerido; que o requerido não pagou o pactuado e, por esta razão, 

pleiteia a rescisão do contrato, com a consequente reintegração de posse 

dos imóveis. Com base em tais argumentos, pugnou pela concessão de 

tutela antecipada para que a autora fosse reintegrada na posse da área.

Juntou procuração e documentos às fls. 21/48.

Indeferida a concessão da tutela antecipada, determinou-se a citação do 

requerido (fls. 49/52).

Citado, o requerido apresentou contestação, onde levantou as teses 

preliminares de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular da ação de reintegração de posse e de 

inépcia da inicial. Quanto ao mérito, impugnou a todos os argumentos 

trazidos na exordial.

Apresentou procuração e documentos às fls. 142/232.

Réplica às fls. 235/268, e documentos às fls. 269/313.

A decisão de fl. 315 determinou a intimação das partes para 

manifestarem-se sobre as provas que pretendiam produzir. Neste viés, a 

autora manifestou pela produção de prova testemunhal à fl. 318, bem 

como o requerido às fls. 319/320.

Determinada a intimação da autora para carrear aos autos as certidões 

atualizadas dos imóveis constantes no litígio, assim o fez às fls. 337/383.

A audiência designada para tentativa de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo de fls. 404/405.

Assim, o processo foi saneado às fls. 413/414, oportunidade que foram 

afastadas as preliminares e designada audiência de instrução e 

julgamento. Tal solenidade foi realizada em 10 de outubro de 2018 (fls. 

420/428).

Depois do retorno da carta precatória expedida para oitiva de uma 

testemunha na comarca de São José do Rio Preto/SP (fl. 438), e de 

analisar os pedidos de fls. 319/320, a instrução processual foi encerrada, 

determinando-se a intimação das partes para apresentação de alegações 

finais.

As alegações da autora foram jungidas às fls. 451/453, enquanto as do 

réu em fls. 456/461.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

I – DAS PRELIMINARES

Inicialmente, necessário se fez destacar que o requerido, na sua peça 

contestatória (fls. 92/140), arguiu quatro preliminares, sendo elas: (i) 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular da ação de reintegração de posse – falta de individualização da 

área na qual pretende ser reintegrada; (ii) inépcia da inicial – ação entre 

condôminos; (iii) inépcia da inicial – divergência entre causa de pedir e 

pedido; e (iv) inépcia da inicial – ausência de especificação dos prejuízos 

e parâmetros para quantificar o pedido.

 O saneamento do processo, ocorrido às fls. 413/414 verso, de forma 

clarividente, afastou todas as preliminares levantadas pelo réu.

Quanto a primeira preliminar, consignou a decisão saneadora que “(...) a 

exordial descreveu as propriedades rurais, inclusive anexando a escritura 

pública, onde está descrito a extensão das propriedades devidamente 

individualizadas. Por tal razão, RECHAÇO a preliminar suscitada” (fl. 413 

verso).

As demais preliminares que englobam o gênero “inépcia da inicial”, 

diferentemente do que sustenta o requerido em suas alegações finais de 

fls. 456/461, foram analisadas e afastadas, tanto que restou expresso: 

“Diante disso, AFASTO a alegação de inépcia da inicial”.
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Diferente da interpretação dada pelo requerido, restou nítido na decisão 

que a questão relativa à ação entre condôminos não poderia ser analisada 

como preliminar, por se confundir com o mérito da demanda, e por esta 

razão não ensejaria na extinção do feito sem resolução do mérito, razão 

pela qual foi afastada.

O requerido demonstrou, inclusive, concordância tácita com a decisão, 

pois conforme se depreende da leitura dos autos, não interpôs qualquer 

recurso.

Portanto, não há como acolher as preliminares, nos moldes formulados 

nas alegações finais do requerido, a fim de ensejar o indeferimento da 

inicial, e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, 

motivo pelo qual passo a analise do mérito.

 II – DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que não existem outras matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se.

Dentre os muitos pontos debatidos pelas partes, resta incontroverso que 

em 31 de março de 2018 firmaram compromisso de venda e compra do 

imóvel rural denominado “Gleba Fazenda Nacional de Casalvasco”, com 

área total de 8.474,6457 há. (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro 

hectares, sessenta e quatro ares e cinquenta e sete centiares), situado 

na zona rural deste município de Pontes e Lacerda.

A celebração do negócio jurídico foi formalizada através da escritura 

pública de fls. 33/42, com valor do imóvel correspondente à R$ 

10.400.702,40 (dez milhões, quatrocentos mil, setecentos e dois reais e 

quarenta centavos).

Do condomínio

Percebe-se do teor da escritura pública (fls. 33/42), que além da autora, 

compareceram como promitentes vendedores José Roberto de Mello Filho 

e sua esposa, restando também incontroverso que 90% (noventa por 

cento) do imóvel pertencia à autora, enquanto que 10% (dez por cento) 

aos outros vendedores mencionados, fato este aludido na inicial e 

corroborado pelo requerido.

Diante de tal panorama, a autora delimitou o pedido de rescisão do 

contrato no tocante apenas à sua parte no empreendimento, qual seja, de 

90% (noventa por cento). Neste sentido, externou em sua petição inicial:

“Portanto, o que busca a autora através desta medida judicial é a rescisão 

do compromisso de compra e venda no que toca à sua parte nas terras, 

isto é, os 90%. Uma vez desfeito o negócio, ela continuará a exercer os 

direitos inerentes à propriedade em condomínio com os outros 10%, seja 

com o casal condômino minoritário – isso se eles resolverem exercer seus 

direitos ou até mesmo integrar esta lide na condição de litisconsórcio ativo 

facultativo – seja até mesmo com o próprio réu. O que interessa à autora é 

desfazer o negócio naquilo que lhe diz respeito” (“sic” fl. 10, segundo 

parágrafo, negritei).

Noutro viés, o requerido sustenta que, diante da existência do condomínio, 

a ação possessória demonstra-se indevida, havendo, na verdade, de 

primeiramente ser proposta uma ação de divisão.

A despeito da volumosa fundamentação empreendida pelo requerido, sua 

tese não merece prosperar, haja vista que o pedido principal não é o de 

reintegração de posse. A reintegração, cristalinamente, é mera 

consequência do pedido principal, qual seja, a rescisão contratual, no que 

toca a parte de 90% (noventa por cento) do imóvel rural negociado entre 

as partes. Isto significa dizer que, ocorrendo a rescisão contratual, 

deverão as partes retornar ao “status quo ante”.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) destaco 

que uma vez rescindido o contrato cumpre que se estabeleça o retorno ao 

status quo anterior (...)” (STJ - REsp: 1659127 RS 2015/0166492-5, 

Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 

05/02/2020).

Portanto, restando rescindido o contrato, a autora será reintegrada na 

posse da propriedade que lhe convém, qual seja, 90% (noventa por cento) 

da área descrita na escritura pública, onde restou especificado o que 

pertencia à autora, e o que pertencia aos condôminos José Roberto de 

Mello Filho e esposa.

Ocorrendo a situação acima descrita, como mencionado pela autora na 

exordial, esta exercerá “os direitos inerentes à propriedade em condomínio 

com os outros 10%, seja com o casal condômino minoritário (...) seja até 

mesmo com o próprio réu” (fl. 10).

Caso entendam, futuramente, pela conveniência de proporem ação de 

divisão, deverão utilizar dos meios cabíveis para atingirem seus intentos.

 Diante da situação de inadimplência informada pela autora, e, presente a 

situação de condomínio, absolutamente legítimo o ajuizamento da demanda, 

com forte no art. 1.314 do Código Civil:

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, 

sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, 

reivindica-la de terceiro, defender a sua posse a alhear a respectiva parte 

ideal, ou gravá-la.

Portanto, plenamente admissível a propositura da presente ação, nos 

moldes formulados pela autora.

Da exceção de contrato não cumprido

Como já narrado acima, o imóvel rural denominado como um todo de “Gleba 

Fazenda Nacional de Casalvasco” foi vendido ao requerido pelo preço de 

R$ 10.400.702,40 (dez milhões, quatrocentos mil, setecentos e dois reais, 

e quarenta centavos).

De acordo com a cláusula 2ª, alínea “a”, o promitente comprador, ora 

requerido, efetuou um pagamento no ato da celebração da escritura, em 

31 de março de 2008 (fls. 33/42), no valor de R$ 700.000,00 (setecentos 

mil reais), a título de sinal, restando à autora a proporção de 90% (R$ 

630.000,00), e 10% (R$ 70.000,00) para o condômino José Roberto de 

Mello Filho e sua esposa.

Conforme cláusula 2ª, alíneas “b” a “f”, o requerido deveria efetuar ainda 

mais 5 (cinco) pagamentos, da seguinte forma:

R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em 30 de junho de 2008, nas 

proporções de: 90% (R$ 720.000,00) para a autora e 10% (R$ 80.000,00) 

para o condômino José Roberto de Mello Filho e sua esposa;

 • R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em 31 de agosto de 2008, nas 

proporções de: 90% (R$ 450.000,00) para a autora e 10% (R$ 50.000,00) 

para o condômino José Roberto de Mello Filho e sua esposa;

• R$ 2.800.234,14 (dois milhões, oitocentos mil, duzentos e trinta e quatro 

reais e quatorze centavos) em 31 de março de 2009, nas proporções de: 

90% (R$ 2.520.210,73) para a autora e 10% (R$ 280.023,41) para o 

condômino José Roberto de Mello Filho e sua esposa;

 • R$ 2.800.234,14 (dois milhões, oitocentos mil, duzentos e trinta e quatro 

reais e quatorze centavos) em 31 de março de 2010, nas proporções de: 

90% (R$ 2.520.210,73) para a autora e 10% (R$ 280.023,41) para o 

condômino José Roberto de Mello Filho e sua esposa;

• R$ 2.800.234,14 (dois milhões, oitocentos mil, duzentos e trinta e quatro 

reais e quatorze centavos) em 31 de março de 2011, nas proporções de: 

90% (R$ 2.520.210,73) para a autora e 10% (R$ 280.023,41) para o 

condômino José Roberto de Mello Filho e sua esposa;

A autora, no entanto, inicialmente alega que o requerido pagou tão 

somente o sinal, de maneira que não efetuou o pagamento das demais 

parcelas. Entendendo, portanto, que se mostrou evidente o 

descumprimento do contrato, ajuizou a presente demanda, pleiteando sua 

rescisão e a consequente reintegração na posse do imóvel.

De outro lado, o requerido defende que na verdade estamos diante de uma 

conjuntura de exceção de contrato não cumprido, pois a autora, 

supostamente, descumpriu a escritura.

Neste turno, afirma que o descumprimento da parte autora se deu uma vez 

que “não entregou a área objeto da lide livre e desembaraçada de todo e 

qualquer ônus judicial ou extrajudicial” (item 3.1.2, fl. 108), pois “antes do 

vencimento da parcela prevista na letra ‘d’ no valor de R$ 2.800.234,00, o 

requerido foi notificado (em 25/03/2009) pelo Espólio de Roberto Lucato 

Hansen, representado pelo inventariante, Sr. Oscar Victor Rollemberg 

Hansen, dando conhecimento de que o objeto do contrato estava sob 

litígio, trazendo vários fatos estranhos ao entabulado na ‘Escritura Pública 

de Compra e Venda de Imóveis’ objeto da presente demanda” (item 1.11, fl. 

95).

Por tais motivos, deixou o requerido de efetuar as demais parcelas 

pactuadas na escritura pública, sob o pretexto de estar amparado pelo 

instituto jurídico denominado “exceção de contrato não cumprido”.

Dito isto, incumbe-me a análise da escritura pública assinada pelas partes.

Diante da conjuntura fática, vejo ser necessário ressaltar e transcrever 

duas cláusulas da escritura pública. São elas:

• “Cláusula 1ª – Os promitentes vendedores são senhores e legítimos 

possuidores, a justo título e absolutamente livres e desembaraçados de 
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todo e qualquer ônus judicial e extrajudicial, hipoteca legal ou 

convencional, foro ou pensão, de 04 (quatro) imóveis rurais, contíguos e 

anexos, situados neste município e comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, na GLEBA FAZENDA NACIONAL DE CASALVASCO (...);

• ”Cláusula 8ª – O não cumprimento por parte dos promitentes vendedores 

de quaisquer das cláusulas convencionadas neste instrumento, ou 

obrigações por eles assumidas, ensejará ao promitente comprador no 

direito de pedir em Juízo o cumprimento deste contrato, ou pleitear a 

adjudicação compulsória e/ou outras medidas cabíveis, no sentido de 

receber a documentação do imóvel para seu nome, devendo os 

promitentes vendedores suportarem todas as despesas que decorrerem 

da execução.”

Ainda, de acordo com a cláusula 3ª, letra “a”, os promitentes vendedores 

entregaram ao requerido/promitente comprador a posse dos imóveis, 

desde a assinatura da escritura pública, fato este que é incontroverso, 

pois o próprio réu admite estar na posse do imóvel hodiernamente. 

Referida cláusula consignou, ainda, que a partir de então caberia ao 

promitente comprador defendê-la de qualquer turbação ou esbulho.

Assim, primeiramente verifico que a cláusula 1ª foi absolutamente 

cumprida pela requerente, pois de fato, restou demonstrado ser legítima 

possuidora do imóvel, a justo título e totalmente livre e desembaraçado, de 

modo que na cláusula 1ª, letras “a” a “d” da escritura, foram descritos os 

respectivos atos registrais perante os Cartórios através dos quais a 

autora tornou-se legítima proprietária das áreas. Aliás, se não fosse 

legítima possuidora, sequer conseguiria ter transferido a posse do imóvel 

ao requerido; ou, jamais o réu permaneceria na posse do imóvel até os 

dias atuais, como de fato se encontra.

Noto, no entanto, que o descumprimento da escritura se deu por parte do 

requerido, pois, observando a cláusula 8ª da escritura, seu modo de agir – 

não pagamento das parcelas – restou diametralmente contrário ao 

pactuado.

O requerido, presumindo a possibilidade de ser lesado pela requerente, 

tinha inúmeras possibilidades de se resguardar; possibilidades estas 

previstas na própria escritura, como adjudicação compulsória e outras 

medidas cabíveis, como por exemplo, a consignação das parcelas 

vincendas.

Não percebo que a notificação enviada por terceiro seja justificativa para 

a inadimplência do réu. Mostra-se ainda mais inconcebível pelo fato de o 

requerido admitir que, quanto ao outro condômino, efetuou o pagamento 

integral da dívida, sendo que a parcela da posse do imóvel pertencente ao 

referido condômino - José Roberto de Mello Filho – também foi incluída na 

ação mencionada pelo terceiro, já que adquiriu as glebas em conjunto com 

a autora. Ou seja, ao pagar integralmente o valor devido a José Roberto de 

Mello Filho e não pagar a parcela que toca à autora em razão da venda do 

mesmo imóvel (Gleba Fazenda Nacional Casal Vasco), sob a alegação da 

exceção do contrato não cumprido, apresenta-se como verdadeiro 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é 

vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, do que se compreende das alegações de ambas as partes, em 

nenhum momento a autora foi cientificada sobre a notificação recebida 

pelo requerido de um terceiro. De acordo com autos, conclui-se que 

simplesmente o réu foi notificado e, desde então, deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas, não se justificando perante à autora.

Sabe-se que no direito privado, a ordem jurídica erigiu como verdadeiro 

dogma o princípio da autonomia da vontade, na qual os contratantes têm 

liberdade para pactuar, fazendo do contrato uma regra jurídica aceita 

como lei entre as partes.

Sobre a matéria Serpa Lopes leciona:

“Na teoria clássica, todo o direito, edifício do contrato assenta na vontade 

individual, que é a razão de ser de sua força obrigatória. As partes não se 

vinculam senão porque assim o quiseram e o papel da lei resume-se em 

consagrar esse entendimento. Nada pode o juiz diante dessa vontade 

soberana; a sua função limita-se a assegurar-lhe o respeito, na proporção 

da inexistência de qualquer vulneração às regras de ordem pública.” 

(Curso de Direito Civil, p. 13/14).

Assim, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro (art. 476 do 

CC/02).

É o que preceitua o instituto da exceção de contrato não cumprido ou 

inexecução contratual, que se refere à possibilidade de o devedor 

escusar-se da prestação da obrigação contratual, por não ter o outro 

contratante cumprido com aquilo que lhe competia.

Tal instituto é previsto no art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Acerca do tema, ensina Almeida Costa:

"A exceptio nom adimpleti contractus é a faculdade atribuída a qualquer 

das partes de um contrato bilateral, em que não haja prazos diferentes 

para a realização das prestações, de recusar a prestação a que se acha 

adstrita, enquanto a contraparte não efetuar a que lhe compete ou não 

oferecer o seu cumprimento simultâneo."(Almeida Costa, Mário Júlio de, 

Direito das Obrigações,p.327)

À luz das evidências reunidas e demonstradas acima, a exceção do 

contrato não cumprido se mostra insuficiente para justificar a suspensão 

dos pagamentos operada unilateralmente pelo requerido.

É que a conduta do requerido de suspender o pagamento das parcelas 

por conta própria, antes de tomar outras medidas cabíveis, como a 

adjudicação compulsória prevista na própria escritura pública, ou depósito 

judicial dos valores, não possui respaldo legal.

O comportamento do demandado se mostra desproporcional, e, conforme 

entende a jurisprudência, neste caso é ilegítima a suspensão do 

pagamento por uma das partes.

A propósito, destaco:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. LEI RENATO FERRARI. 

EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULAS Nº 5 E Nº 7/STJ. 

NÃO INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. PAGAMENTO 

ANTECIPADO AO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA 

CONVENÇÃO DE MARCAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 

476/CC. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1. Não há falar nos óbices 

contidos nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ quando a questão trazida à 

apreciação desta Corte Superior for unicamente de direito, ou de direito e 

de fato, e não houver a necessidade de revisão do quadro probatório já 

delineado soberanamente pelas instâncias ordinárias, como na espécie. 2. 

O contrato de concessão para venda de veículos automotivos é de 

natureza estritamente empresarial, tipificado na Lei nº 6.729/79, 

denominada Lei Renato Ferrari, na qual estão estabelecidos, de forma 

genérica, os direitos e obrigações tanto do concedente quanto do 

concessionário, determinando, ainda, o regramento mínimo a ser 

observado pelas pessoas jurídicas contratualmente ligadas. E como se 

não bastasse, o citado diploma trouxe para o direito comercial uma 

inovação: a convenção das categorias econômicas e a convenção da 

marca como fontes supletivas de direitos e obrigações para os integrantes 

da relação contratual. 3."- A exceção de contrato não cumprido somente 

pode ser oposta quando a lei ou o próprio contrato não determinar a quem 

cabe primeiro cumprir a obrigação. (...) A recusa da parte em cumprir sua 

obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, 

não havendo de se cogitar da argüição da exceção de contrato não 

cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo" (REsp 

981.750/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 23/4/2010). 4. Diante da 

ausência de previsão na convenção de marcas de que o pagamento do 

preço seria efetuado antes do faturamento do pedido de mercadoria, o 

acórdão acabou por violar o artigo 476 do Código Civil. 5. Recurso 

especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1345653/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/12/2012, DJe 20/02/2013, negritei)

Portanto, incabível a exceção do contrato não cumprido, pois não restou 

comprovado o descumprimento do contrato por parte da autora; a uma 

porque as cláusulas da escritura pública foram observadas pela autora, e, 

a duas, porque o réu utilizou-se de uma notificação encaminhada por um 

terceiro para, sem conhecimento da autora, suspender o pagamento das 

parcelas, ao invés de tê-la contranotificado e consignado em juízo as 

parcelas. Nítida desproporcionalidade e violação, por parte do réu, do 

princípio da boa-fé objetiva.

Ressalte-se, por fim, que mesmo inadimplente, o réu continua usufruindo 

do imóvel por se encontrar na sua posse, enquanto, de outro lado, a 

autora comprovou que as ações judiciais que embasaram a notificação 

por parte do terceiro, foram julgadas improcedentes pelo Juízo de São 

José do Rio Preto/SP (fls. 271/274). Sentenças mantidas pelo e. Tribunal 

de Justiça de São Paulo (fls. 296/302).

Como destacou a autora, na impugnação apresentada às fls. 235/268:

“(...) Acontece que essa fantasiosa quadra revelou-se – como não 

poderia deixar de ser – falsa, porque todas as ações por ele intentadas 

foram julgadas improcedentes, como se pode ver dos documentos 

anexos, sendo certo, ademais, que o Sr. OSCAR ROLLEMBERG HANSEN 
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e seu advogado, inclusive, foram condenados pela Justiça do Estado de 

São Paulo por atos criminosos, envolvendo até mesmo de falsidade 

ideológica – o que significa que sua palavra não merece credibilidade, com 

o devido respeito. Ademais – e isso é igualmente irrelevante - as tais 

ações intentadas pelo ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN tinham 

por intuito (re)discutir o preço das terras, mas não tinham o condão de 

levar a um eventual desfazimento da transação havida com a autora, o 

que, por sua vez, somente aí (e reflexamente) é que poderia atingir a 

esfera jurídica do réu (...).” (fl. 254)

Da rescisão contratual; da reintegração de posse; e, do adimplemento 

substancial

A presente ação rescisória tem o cunho de resilir judicialmente o contrato 

pactuado pelas partes, em função de descumprimento por uma das 

partes, no caso em apreço, pelo requerido, conforme exaustivamente 

mencionado no tópico acima.

A requerente alega que o requerido descumpriu o contrato, na medida em 

que efetuou tão somente o pagamento do sinal, no momento da assinatura 

da escritura pública, deixando de pagar as demais parcelas constantes na 

cláusula 2ª, alíneas “b” a “f”.

De outro norte, o requerido rebate as alegações da autora, narrando que 

efetuou o pagamento do sinal e de mais duas parcelas, a saber, as 

parcelas “b” e “c”.

Fato é que restou incontroverso o pagamento do sinal do negócio jurídico, 

e também da primeira parcela, ou seja, a “b”, pois foi confirmado pela 

requerente na impugnação de fls. 235/268.

No tocante à parcela “c” o requerido não foi capaz de comprovar o 

pagamento. Aliás, conforme já tratado pelo decisório de fls. 447/449, 

facilmente o réu seria capaz de comprovar tal pagamento, já que bastaria 

colacionar ao presente feito cópias dos seus extratos bancários, capazes 

de demonstrar a suposta transferência de valores à autora. No entanto, 

assim não fez.

Pela lógica instituída pelo art. 373, II, do CPC, caberia ao réu comprovar o 

pagamento da parcela “c”. Não sendo capaz de comprovar, conclui-se 

que o pagamento não foi efetuado.

As demais parcelas, quais sejam, “d”, “e” e “f”, também não foram pagas, 

como alega a requerente e reitera o próprio demandado, restando, 

portanto, incontestável a inadimplência do réu. Deste modo, o pedido de 

rescisão deve ser procedente, pois a maior parte do contrato deixou de 

ser cumprida, já que as parcelas “c”, “d”, “e” e “f” resultam na quantia de 

R$ 8.900.702,42 (oito milhões, novecentos mil, setecentos e dois reais e 

quarenta e dois centavos).

Menciono neste sentido jurisprudências do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – 

INADIMPLEMENTO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – DESINTERESSE POR 

LONGOS ANOS – AUSÊNCIA DO ÔNUS PROVANDI DA RÉ – SENTENÇA 

RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. (. . .) Se incontroverso tanto a 

relação contratual havida entre as partes, quanto à inadimplência do 

apelado, perfeitamente possível a rescisão do contrato, bem como a 

reintegração do autor na área em discussão.” (Ap 664/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) O ônus da prova incumbe ao 

réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 333, II do CPC.” (TJ-MT - APL: 

00024069220088110046 96132/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2017, negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – 

CONFUSÃO COM O MÉRITO – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA 

INCONTROVERSA – CONSTATAÇÃO – INADIMPLEMENTO – 

RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO REQUERIDO – RESCISÃO 

CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA RESOLUTIVA TÁCITA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 475, DO CÓDIGO CIVIL –PERDAS E DANOS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se incontroverso tanto a 

relação contratual havida entre as partes, quanto à inadimplência do 

apelado, perfeitamente possível a rescisão do contrato, bem como a 

reintegração do autor na área em discussão.” (Ap 664/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015, negritei).

Da mesma maneira decidiu o e. Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

Confiram:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENA DE BEM IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA PROCEDENTE. FLAGRANTE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL 

DOS PROMIENTES COMPRADORES EM RELAÇÃO Á PARCELA 

SIGNIFICATIVA DO PREÇO, ENSEJANDO A RESCISÃO DA COMPRA E 

VENDA, BEM COMO A REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DO 

VENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. À UNANIMIDADE DE 

VOTOS, NEGOU-SE PROVIMENTO AOS APELOS. I - Diante da manifesta 

inadimplência contratual por parte dos promitentes compradores, a via da 

rescisão contratual é a consequência natural e o caminho a ser trilhado 

pelo promitente vendedor com vistas a ser reintegrado no imóvel alienado, 

voltando as bases do contrato ao "status quo" anterior. II-A unanimidade 

de votos, negou-se provimento às Apelações Cíveis. (TJ-PE - AC: 

4998429 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 14/11/2019, 

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019, negritei).

Assim, ocorrendo o inadimplemento, é de ser rescindido o instrumento de 

promessa de compra e venda. Ademais, uma vez extinto o instrumento, 

deve ser o bem reintegrado à posse da autora/promitente vendedora. Ou 

seja, a rescisão contratual ocasiona o retorno da situação ao “status quo 

ante”, tendo como consequência a restituição do bem.

De maneira pacífica, os Tribunais pátrios assim entendem. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.  INADIMPLEMENTO DO 

PROMITENTE-COMPRADOR. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DAS PARTES 

AO STATUS QUO ANTE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A pretensão de 

rescisão de contrato submete-se à regra de prescrição de 20 anos 

prevista no art. 177 do CC/1916, correspondente ao prazo de 10 anos 

insculpido no art. 205 do CC/2002. O termo inicial do lapso prescricional 

corresponde à data do inadimplemento da obrigação, e não da celebração 

do negócio jurídico. No caso, considerando a regra de transição prevista 

no art. 2.028 do CC/02, aplica-se o prazo de 10 anos a contar da vigência 

do NCC, não estando, portanto, prescrita a pretensão. II. Em instrumento 

de promessa de compra e venda de imóvel, verificado o inadimplemento 

contratual pelo promitente-comprador no tocante ao pagamento das 

parcelas ajustadas, impõe-se a rescisão do pacto, com retorno das partes 

ao status quo ante. No caso, o próprio demandado reconhece a dívida, 

razão pela qual se mostra procedente o pedido de rescisão contratual, 

com o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente 

reintegração de posse pelo autor no imóvel. APELO PROVIDO. UNÂNIME.” 

(TJ-RS - AC: 70076516806 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de 

Julgamento: 07/03/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/03/2018, negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO 

CONTRATUAL. RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO ANTE. 

RESTITUIÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Sabe-se que a rescisão contratual ocasiona o retorno da situação ao 

status quo ante, tendo como consequências a restituição do bem e a 

devolução dos valores pagos. Além disso, verifica-se que o réu apelante 

não discutiu nos autos a posse ou o esbulho por si praticado, nem 

contestou especificamente a questão possessória.” (TJ-SC - AC: 

20090243377 SC 2009.024337-7 (Acórdão), Relator: Carlos Prudêncio, 

Data de Julgamento: 10/09/2012, Primeira Câmara de Direito Civil Julgado, 

Data de Publicação: 16/10/2012 às 06:46. Publicado Edital de Assinatura 

de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 4947/12 Nº DJe: Disponibilizado no 

Diário de Justiça Eletrônico Edição nº 1497 - www.tjsc.jus.br, negritei).

“APELAÇAO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISAO 

CONTRATUAL - INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR - 

RETORNO AO STATUS QUO ANTE - REINTEGRAÇAO DE POSSE. 

SENTENÇA MANTIDA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISAO 

UNÂNIME. Caracterizada a mora e comprovado o inadimplemento do 

promitente-comprador, inarredável é a rescisão contratual e consequente 

reintegração do promitente-vendedor no imóvel negociado.” (TJ-SE - AC: 

2012204092 SE, Relator: DESA. SUZANA MARIA CARVALHO OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 26/06/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL, negritei).

Para finalizar este item, não se mostra cabível aplicar à presente hipótese 

a teoria do adimplemento substancial, conforme pleiteia o requerido.
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Isto porque, segundo já demonstrado acima, o réu cumpriu pouco mais de 

10% (dez por cento) do contrato, e, conforme maciçamente entende a 

jurisprudência, “a teoria do adimplemento substancial consiste na 

impossibilidade de resolução do contrato nas ocasiões em que o pacto já 

esteja com uma considerável quantidade de parcelas quitadas, o que não 

se verifica diante do pagamento de cerca de metade do valor do contrato” 

(TJ-MT, AP. 84180/2011, 1ª CC. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri. DJE 

27/01/2012).

Das perdas e danos

Em relação às perdas e danos, é notório que o inadimplemento da 

obrigação sujeita a parte devedora inadimplente a reparar as perdas e 

danos sofridos pelo credor. Estas incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes decorrentes, efeitos direto e imediato, conforme prevê 

os artigos 402 e 403 do Código Civil.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e 

danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, 

o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e 

danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito 

dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Portanto, o responsável pelo inadimplemento tem o dever de reparar os 

prejuízos porventura suportados pela outra parte contratante.

Nesse toar, depreende-se dos autos que o demandado, desde 31 de 

agosto de 2008, ou seja, há quase 12 (doze) anos, encontra-se em débito 

quanto às prestações acordadas na escritura de venda e compra de 

imóvel, o que enseja indenização por perdas e danos.

Caracterizado o inadimplemento contratual por parte do requerido, este 

passa a ocupar o imóvel indevidamente, de modo que, em casos tais, deve 

o adquirente/requerido ser condenado a indenizar a autora no valor que 

auferiria se arrendado para fins de pecuária o imóvel fosse, pois 

representa o que o proprietário deixou de ganhar com a exploração 

daquele bem, além de evitar enriquecimento ilícito por parte do adquirente 

inadimplente, ora requerido.

Nestes termos já decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR 

DE VENDA E COMPRA COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE / INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – RESOLUÇÃO DO INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 

475 DO CC/2002 – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA DESCUMPRIDA – 

DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – 

ART. 397 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002 – OBRIGAÇÃO DOS 

DEVEDORES DE PAGAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELOS 

CREDORES – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – ART. 408 DO CC/2002 – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS 

CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS. Diante do descumprimento 

contratual é lícito à parte lesada pelo inadimplemento pleitear a resolução 

do contrato, se não preferir exigir que ele seja cumprido, sendo cabível em 

quaisquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do CC). 

Nos termos do art. 397 do CC que “o inadimplemento da obrigação, positiva 

e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, 

acrescentando seu parágrafo único “não havendo termo, a mora se 

constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. Devidamente 

constituída a mora, estão os devedores obrigados ao pagamento de todos 

os prejuízos sofridos e comprovados pelos credores. O devedor incorrerá 

na cláusula penal quando culposamente deixar de cumprir a obrigação ou 

se constitua em mora (art. 408 do CC). “A jurisprudência desta Corte 

Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em 

regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências 

fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (TJ-MT - APL: 

00313418920108110041 143982/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2017, negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – AÇÃO ANULATÓRIA 

C/C PERDAS E DANOS – CONEXÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – 

JUSTIFICADO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO DE PONTOS RELEVANTES 

ELENCADOS NA EXORDIAL – REJEITADAS – MÉRITO – INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – CARACTERIZADO – PERDA DO SINAL – TÍTULO DE 

PERDAS E DANOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO. 

Os Apelantes compraram dos Apelados a posse sobre o aludido imóvel, e, 

posteriormente, adquiriram a sua titularidade, e em virtude da segunda 

aquisição, suspenderam o pagamento da aquisição do direito de posse, 

situações distintas que não se confundem. Inadimplemento configurado, 

direito de rescisão do contrato e indenização pelas perdas e danos 

sofridos. Transmudação para posse de má-fé, conferindo a parte apenas 

o direito de indenização das benfeitorias necessárias, desde que 

provadas, sem direito de retenção. Sentença mantida. (TJ-MT - APL: 

00028535820038110013 79756/2011, Relator: DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 15/08/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2012, negritei).

No mesmo norte o e. Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. REIVINDICATÓRIA. NÃO 

CABIMENTO. 1. A reivindicatória é ação ajuizada pelo proprietário que não 

detém a posse em desfavor do possuidor não proprietário. 2. Para o 

acolhimento da pretensão reivindicatória a parte autora deve demonstrar, 

além de sua titularidade sobre a coisa, que a posse exercida pelo réu se 

afigura desassistida de qualquer título ou causa jurídica. 3. Se os réus 

estão na posse em decorrência de negócio jurídico, compra e venda, se 

figura inviável, a despeito das pendências que envolvam o efetivo 

pagamento do preço, restabelecer a posse do titular do domínio enquanto 

não resolvido ou desconstituído o negócio jurídico de transferência da 

propriedade; portanto, correto o ajuizamento da ação de rescisão 

contratual cumulada com reintegração de posse. ERROR IN PROCEDENDO. 

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 4. Deve ser cassada a sentença que 

extinguiu a ação por inadequação da via eleita, quando verificado que os 

autores ajuizaram corretamente a ação. TEORIA DA CAUSA MADURA. 

APLICABILIDADE. 5. De acordo com o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, caso a 

demanda esteja em condições de julgamento imediato, o Tribunal deve, 

desde logo, manifestar-se quanto ao seu mérito. USUCAPIÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 6. A ausência de pagamento integral do contrato de 

promessa de compra e venda afasta a caracterização da prescrição 

aquisitiva, uma vez que a inadimplência torna a posse injusta e precária, 

ou seja, ausente a posse ad usucapionem, a improcedência do pedido de 

usucapião é medida que se impõe. RESCISÃO CONTRATUAL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. 7. O pleito de rescisão 

contratual levado a efeito pelas autoras/apelantes encontra amparo na 

mora dos requeridos/adquirentes/apelados, de modo que a parte lesada 

pelo inadimplemento contratual pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento; no presente caso, a consequência lógica 

da rescisão contratual é a reintegração dos autores/apelantes na posse 

do bem imóvel objeto do contrato. PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA. 8. É 

cabível a indenização o das perdas e danos decorrentes do 

inadimplemento contratual, em razão do período em que o comprador 

inadimplente explorou o imóvel após constituído em mora. INDENIZAÇÃO 

BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II 

DO CPC. DESCUMPRIMENTO. 9. O não cumprindo a parte 

requerida/apelada a determinação do art. 373, II, do CPC, porquanto deixou 

de provar a construção de benfeitorias, não há falar-se em direito à 

indenização pleiteada. ÔNUS SUCUMBENCIAL. 10. Os requeridos devem 

ser condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois restaram 

vencidos na ação (art. 85, caput, do CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E 

PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04572861820128090164, Relator: FERNANDO 

DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 08/03/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 08/03/2019, negritei).

A autora deverá ser indenizada pelo valor equivalente ao arrendamento 

para fins de pecuária da propriedade que lhe pertence, cujo cálculo 

seguirá os parâmetros expostos pela autora: “(i) valor do arrendamento 

por hectare; (ii) total de hectares que poderiam ter sido arrendados; (iii) e 

tempo transcorrido desde a perda da posse até sua reintegração”.

Apurar-se-á o valor devido de perdas e danos em liquidação de sentença, 

à míngua de elementos que permitam a pronta apuração do “quantum 

debeatur”.

Em julgamento recentíssimo, e em situação análoga, o e. TJMT seguiu este 

raciocínio:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES 

CONFIGURADA - RESCISÃO CONTRATUAL VIABILIDADE - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA - FRUIÇÃO 

DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR A SER 
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AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição do débito decretada no feito 

monitório não atinge o objeto desta demanda, consistente na rescisão de 

contrato de compra e venda de imóvel rural c/c imissão de posse e perdas 

e danos . 2. Havendo inadimplemento contratual por parte dos réus, a 

rescisão contratual é medida que se impõe, o que autoriza a 

reintegração/imissão dos vendedores na posse do bem, por ser esta 

consequência daquela. 3. Por sua vez, tendo em vista que, até agora, têm 

os réus/apelados usufruído do imóvel, é perfeitamente cabível a 

estipulação de aluguel (a ser aferido em liquidação de sentença) pelo 

período de fruição do bem, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.” 

(N.U 1004650-82.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020, negritei).

Da restituição dos valores pagos pelo requerido; da retenção por 

benfeitorias; e da multa

Alega o requerido que, na hipótese de êxito da autora na presente 

demanda, necessária se faz a restituição total dos valores por ele pagos. 

Todavia, de maneira expressa restou consignado na cláusula 9ª da 

escritura pública de fls. 33/42 que no caso de inadimplemento do 

promitente comprador/requerido, implicaria na perda dos valores pagos.

Também restou expresso na cláusula 7ª:

“Cláusula 7ª – O atraso de pagamento de quaisquer dos valores 

constantes nas alíneas da cláusula 2ª, por mais de 180 (cento e oitenta) 

dias do prazo estabelecido, implicará no vencimento antecipado das 

parcelas vincendas, facultando aos promitentes vendedores, sem prejuízo 

da multa estipulada na cláusula 6ª, adotar, alternativamente, uma das 

seguintes medidas: a) ter como rescindido a presente escritura de 

compromisso de compra e venda, independentemente de qualquer 

interpelação ou notificação, adotando as medidas judiciais cabíveis para a 

imediata reintegração na posse; b) executar as parcelas vincendas, 

acrescidas das perdas e danos em função do inadimplemento do 

promitente comprador. Parágrafo único: Optando os promitentes 

vendedores pelo disposto na alínea ‘a’ das cláusulas supra, fica estipulado 

que o promitente comprador não terá direito à indenização ou retenção por 

benfeitorias que tenha realizado no imóvel, seja a que título for.” (negritei)

Portanto, pelo o que restou consignado na escritura pública, razão não 

assiste ao requerido.

E ainda, no tocante às alegadas cláusulas nulas e abusivas, sabe-se que 

é plenamente cabível a renúncia a direito patrimonial disponível por mera 

liberalidade da parte, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça já 

firmou entendimento no sentido da validade da cláusula de renúncia à 

indenização das benfeitorias, consoante súmula n.º 335.

Nesse particular, observa-se que o contrato entabulado garantiu igualdade 

entre as partes, não se antevendo a preponderância de um signatário 

sobre o outro, pelo que não se pode invocar cláusulas gerais reguladoras, 

tais como função social, boa-fé objetiva ou razoabilidade, com o escopo 

de minimizar os feitos do descumprimento do pactuado, a proporcionar o 

legítimo rompimento da relação jurídica firmada.

Verifica-se que, na espécie, os pactuantes são regidos pelo princípio da 

liberdade de contratar, campo promissor para a deferência à autonomia da 

vontade, mormente, quando não demonstrado o suposto desiquilíbrio do 

instrumento.

Assim, os balizadores fixados pelos contratantes para o rompimento da 

relação contratual devem prevalecer.

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência do e. STJ acerca do tema:

“Previsão expressa no contrato de que o locatário/arrendatário 

desocuparia o imóvel no prazo de 30 dias em caso de alienação. 

Prevalência do princípio da autonomia privada, concretizada em seu 

consectário lógico consistente na força obrigatória dos contratos ("pacta 

sunt servanda").” (REsp 1447082/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 

13/05/2016)

COMPRA E VENDA DE FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS: 

RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. 1. Não há vedação para que seja 

contratada a renúncia do direito de retenção por benfeitorias, afastada a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto operação de 

compra e venda entre particulares, destacando o acórdão que não existe 

desequilíbrio entre as partes. 2. Nos termos postos pelo acórdão, que não 

desafiou especificamente a questão da redução, nada impede que as 

partes estabeleçam cláusula penal em torno da devolução das 

importâncias pagas, considerando a realidade dos autos e a ausência de 

impugnação quanto à redução do percentual. 3. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 697.138/SC, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2005, DJ 23/05/2005, p. 288)

 Quanto à cláusula penal e perda dos valores pagos, o STJ decidiu 

recentemente ser válida a cláusula penal que prevê a perda integral dos 

valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda firmado 

entre particulares, a propósito:

“INFORMATIVO 653 DE 30/08/2019. REsp 1.723.690-DF, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 

06/08/2019, DJe 12/08/2019. Inicialmente cumpre salientar que, no caso 

dos autos, por se tratar de compromisso de compra e venda celebrado de 

forma voluntária entre particulares que, em regra, estão em situação de 

paridade, é imprescindível que os elementos do estado de perigo e da 

lesão sejam comprovados, não se admitindo a presunção de tais 

elementos. No estado de perigo, a existência de um risco à vida ou à 

integridade de uma pessoa faz com que a vítima se submeta ao negócio 

excessivamente oneroso. A lesão, por sua vez, está intrinsecamente 

relacionada com o princípio da boa-fé, que deve pautar a atuação de 

todos os envolvidos na relação contratual. Para a caracterização do 

instituto, é necessária a presença simultânea do elemento objetivo - a 

desproporção das prestações - e do elemento subjetivo - a inexperiência 

ou a premente necessidade. Quanto ao elemento objetivo, o Código Civil de 

2002 afastou-se do sistema do tarifamento e optou por não estabelecer 

um percentual indicador da desproporção, permitindo ao julgador examinar 

o caso concreto para aferir a existência de prestações excessivamente 

desproporcionais de acordo com a vulnerabilidade da parte lesada. Os 

requisitos subjetivos também devem ser examinados de acordo com as 

circunstâncias fáticas, considerando a situação que levou o indivíduo a 

celebrar o negócio jurídico e sua experiência para a negociação, conforme 

destacado no Enunciado n. 410 do Conselho da Justiça Federal: "(...) a 

inexperiência a que se refere o art. 157 do CC não deve necessariamente 

significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de 

negócios jurídicos em geral, podendo ocorrer também quando o lesado, 

ainda que estipule contratos costumeiramente, não tenha conhecimento 

específico sobre o negócio em causa". O mero interesse econômico em 

resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não 

configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil. 

Nas relações contratuais, deve-se manter a confiança e a lealdade, não 

podendo o contratante exercer um direito próprio contrariando um 

comportamento anterior. No caso, verifica-se que os próprios recorrentes 

deram causa à "excessiva desproporcionalidade" que alegam ter 

suportado com a validade de cláusula penal que prevê a perda integral 

dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda 

firmado entre particulares. Logo, concluir pela invalidade da referida 

cláusula, ou mesmo pela redução da penalidade imposta implicaria, ratificar 

a conduta da parte que não observou os preceitos da boa-fé em todas as 

fases do contrato, o que vai de encontro à máxima do venire contra 

factum proprium”.

A cláusula 6ª é cristalina ao dispor que “caso alguma das partes não 

cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, 

responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da venda dos imóveis, além de juros e correção monetária 

na forma prevista em lei”.

Logo, é possível concluir que o demandado não logrou êxito em comprovar 

a alegada abusividade.

Destarte, diante do acima exposto, e, haja vista o amplo conjunto 

probatório a evidenciar o direito da parte autora, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de:

(i) DECLARAR rescindido o instrumento público de compromisso de venda 

e compra pactuado entre as partes (fls. 33/42);

(ii) REINTEGRAR a autora na posse do imóvel descrito na escritura pública 

de fls. 33/42, CONDENANDO o réu à perda das prestações pagas e aos 

gastos com benfeitorias;

(iii) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização à autora por 

perdas e danos, devidos da data do inadimplemento (31 de agosto de 

2008) até a data da efetiva reintegração da autora na posse do imóvel, 

observando-se os seguintes parâmetros: (a) valor do arrendamento por 

hectare para fins de pecuária; (b) total de hectares que poderiam ter sido 

arrendados; (c) e tempo transcorrido desde a perda da posse até sua 

reintegração. Apurar-se-á o valor devido de perdas e danos em liquidação 
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de sentença, à míngua de elementos que permitam a pronta apuração do 

“quantum debeatur”;

(iv) CONDENAR o requerido a pagamento da multa pactuada pelas partes, 

no caso de inadimplemento, equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

venda dos imóveis, perfazendo o montante de R$ 1.040.070,40 (um 

milhão, quarenta mil, setenta reais e quarenta centavos), corrigidos pelo 

INPC, a contar da data da publicação desta decisão, e acrescido de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação do réu.

INDEFIRO a concessão da tutela de urgência, uma vez que não restaram 

demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 e seguintes do NCPC.

Em cumprimento ao princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no montante 

equivalente a 13% (treze por cento) do valor atribuído à causa, nos 

termos do art. 85, §2º, I a IV, do NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse.

Ao final, em nada sendo requerido pelos interessados no prazo de 15 

(quinze) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

Pontes e Lacerda, 18 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101981 Nr: 2912-26.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para as partes. Para constar lavrei 

a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119671 Nr: 3462-84.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleni Severino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, juntei a informações da 

Instância Superior, conforme anexo. Para constar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129223 Nr: 7791-42.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para a parte autora. Para constar 

lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129368 Nr: 7879-80.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Ladislau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para a parte autora. Para constar 

lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133659 Nr: 751-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barretos Santos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para a parte autora. Para constar 

lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147355 Nr: 6736-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para as partes. Para constar lavrei 

a presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001212-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUCIO LOURENÇO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001212-22.2020.8.11.0013 AUTOR: C. E. 

M. L. REPRESENTANTE: LUCIANE DOS SANTOS MOREIRA. RÉU: SANDRO 

LUCIO LOURENÇO. Vistos. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça ao autor, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. 

PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil. De proêmio, insta salientar que a 

guarda só pode ser decretada após minucioso exame do ambiente que o 

menor será inserido, o que não acontece no presente feito. Entretanto, à 

luz do narrado na inicial, não se vê a mínima dificuldade em deferir a liminar 

para regulamentar a guarda, ainda que, por ora, provisória em favor da 

genitora do menor, até porque a criança encontra-se sem o necessário 

abrigo do convívio paterno, o que demonstra a necessidade de que o 

infante permaneça sob os cuidados de sua genitora, suprindo, assim, a 

falta do pai, haja vista que o longo período de convivência já existente. 

Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para conceder a guarda 

provisória do menor C. E. M. L. em favor da autora, LUCIANE DOS 
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SANTOS MOREIRA. EXPEÇA-SE termo de guarda provisória em favor da 

autora, LUCIANE DOS SANTOS MOREIRA. ARBITRO os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, nos 

termos do art. 4° da Lei n. 5.478/68, a serem pagos mensalmente todo dia 

10 (dez) de cada mês, a partir da citação, uma vez que não há elementos 

probatórios nos autos que indiquem que o réu possa contribuir com valor 

maior ao ora arbitrado. INTIME-SE. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 16 de junho de 2020, 

às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, à conclusão. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. PROCEDA-SE estudo psicossocial na 

residência da parte requerente, pela equipe multidisciplinar deste Juízo, no 

prazo de 20 (vinte) dias. Com a juntada do relatório psicossocial, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem. Após, VISTA ao Ministério 

Público. Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 15 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELZIRA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001219-14.2020.8.11.0013. AUTORA: 

NELZIRA MARIA DA COSTA. RÉU: REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. RÉU: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum 

(NCPC, art. 318, caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 16 de junho de 2020, 

às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001218-29.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FELIX LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001218-29.2020.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ANA MARIA FELIX LUIZ. EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. DECLINO a competência ao juízo da 1ª Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT, onde tramitou o processo de conhecimento. 

REMETAM-SE os autos ao juízo competente. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 15 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001194-98.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRE MARTINS (EXECUTADO)

PHABLO HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001194-98.2020.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO. EXECUTADO: PHABLO HENRIQUE 

OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS. EXECUTADO: MARCIO ANDRÉ 

MARTINS. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), 

sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC).. Decorrido o prazo para pagamento 

e/ou sem o oferecimento de embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de seu(s) advogado (s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento. Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado 

for, bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, 

ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC). EXPEÇA-SE certidão de 

que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da 

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos 

do art. 828, “caput”, do NCPC. Caso o oficial de justiça não encontre a 
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parte devedora para ser citada, deverá proceder na forma do artigo 830 

do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 15 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000767-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH CEBALHO (EXECUTADO)

VALDIR DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000767-04.2020.8.11.0013 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A. EXECUTADA: EDITH CEBALHO. Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição de ID n.º 30243827 como emenda à inicial. 

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).. Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de 

embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como providencie 

o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do 

NCPC). EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do NCPC. 

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 15 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003541-41.2019.8.11.0013. AUTORA: 

DARIA DOS SANTOS PEREIRA. REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO 

RECLUSÃO ajuizada por DARIA DOS SANTOS PEREIRA devidamente 

qualificada, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

A inicial se fez acompanhar dos documentos de ID n.º 25543658. O réu foi 

devidamente citado e apresentou contestação em ID n.º 30620339, 

tempestivamente. Impugnação à contestação em ID n.º 31164755. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Analisando os autos, pela natureza do direito em litígio, verifico ser 

improvável a obtenção de conciliação, além de que as partes não se 

manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado pelo art. 

357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. Em 

assim sendo, a contestação de ID n.º 30620339 não suscitou qualquer 

questão preliminar a ser analisada nesta oportunidade, motivo pelo qual 

DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória. FIXO 

como ponto controvertido da lide: a comprovação da existência de união 

estável entre a autora e o recluso, e sua condição de segurado especial. 

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova oral se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova. DESIGNO o dia 2 de junho de 2020, às 

14h30min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações das testemunhas 

oportunamente arroladas. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Por fim, 

ADVIRTA-SE às partes que a intimação das testemunhas é sua 

incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas 

hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE 

o necessário para a profícua realização do ato aprazado. Pontes e 

Lacerda, 15 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001062-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LAURINDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO ELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001062-41.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: AILTON LAURINDO DE OLIVEIRA. REQUERIDOS: 

FERNANDO ELER e HDI SEGUROS S.A. Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição de ID n.º 31145221 como emenda à inicial. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 25 de junho de 2020, às 16h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-89.2020.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SANTOS ALMEIDA 05054440119 (EXECUTADO)

SANDRO LUCIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000535-89.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. EXECUTADO: CARLOS ROBERTO 

SANTOS ALMEIDA. EXECUTADO: SANDRO LUCIO DOS SANTOS. Vistos. 

Inicialmente, RECEBO o petitório de ID n.º 29900348 como emenda à inicial. 

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).. Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de 

embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como providencie 

o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do 

NCPC). EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do NCPC. 

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 15 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ELIZABETE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000520-57.2019.8.11.0013 

EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

EXECUTADA: JESSICA ELIZABETE RODRIGUES. Vistos. CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., qualificada nos autos, ajuizou 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra JESSICA ELIZABETE 

RODRIGUES, também qualificada nos autos. Após trâmite regular do feito, 

a exequente propugnou pela desistência da ação (ID nº. 31214731). E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. De acordo 

com a informação constante dos autos, a exequente não mais pretende 

prosseguir com o trâmite do presente feito. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo a requerente, 

promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender 

conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO o requerente ao pagamento das 

custas e taxas judiciárias, observando-se, todavia, o recolhimento 

efetuado nos autos (ID nº. 18568142). Considerando que o pedido de 

desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 

1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado. 

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 15 de abril 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003552-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003552-07.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JACIR ZANATTA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL AO IDOSO proposta por JACYR ZANATTA, devidamente 

qualificado, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Carreou à inicial os documentos de ID n.º 17231408 a 17231405. 

Devidamente citado, o réu apresentou contestação em ID n.º 18364871, 

arguindo apenas questões concernentes ao mérito. O autor, por sua vez, 

apresentou impugnação em ID n.º 18728007. Mais adiante, em ID n.º 

28685560, foi anexado o relatório social referente ao estudo realizado no 

âmbito doméstico e familiar do autor. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. A Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que acarrete incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho, comprovada mediante laudo médico; b) 

ausência de meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

pela família; e c) renda familiar per capita inferior a ¼ (um quarto) de 

salário-mínimo. Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito 

da seguridade social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 

20, § 4º, da Lei nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 

21, “caput”). Do exposto, resulta que a concessão do benefício está 

condicionada à prova de que a pessoa é portadora de deficiência ou 

idosa, e não possua outro meio de prover a própria subsistência, nem de 

tê-la provida por sua família. Com base nos documentos do autor, 

constata-se que, de fato, é idoso, vez que possui atualmente 82 (oitenta e 

dois) anos de idade, satisfazendo um dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado. No tocante à hipossuficiência 

econômica, a jurisprudência atual é no sentido de que, para fins de 

percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

à subsistência digna do grupo familiar possa ser constatada, 

independentemente do percentual apurado a título de renda per capita, se 

de ¼, 1/3 ou ½ do salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser 

considerada a condição pessoal de cada um e não apenas o quantum 

percebido pelo grupo. No caso dos autos, apesar de restar comprovada a 

qualidade de idoso, no que se refere ao limite da renda per capita, o 

Relatório de Estudo Social demonstrou que o grupo familiar da parte autora 

não se enquadra na situação de hipossuficiência descrita na lei. Isto 

porque, o grupo familiar do autor é composto apenas por ele e sua 

esposa, que declarou ter a renda mensal de um salário e meio, o que 

equivale hodiernamente à R$ 1.567,50 (mil quinhentos e sessenta e sete 

reais e cinquenta centavos), decorrente de uma aposentadoria. Com 

efeito, a ausência de comprovação de um dos requisitos exigidos pela Lei 

8.742/93 determina o indeferimento do benefício de amparo social ao 

idoso. A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte precedente, a fim de ilustrar a 

conclusão a que se chega no bojo deste decisório: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. LEI 8.742/93. ESTUDO 

SOCIOECONÔMICO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. 1. A concessão do benefício de prestação continuada 

denominado amparo social à pessoa com deficiência física e ao idoso (art. 
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203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93) exige apenas a comprovação de 

que a parte requerente é deficiente e/ou idosa e que não possui meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Em que 

pese haver perícia médica atestando a incapacidade da parte autora para 

o trabalho, não foi verificada a situação de hipossuficiência do núcleo 

familiar. Com efeito, a ausência de comprovação de um dos requisitos 

exigidos pela Lei 8.742/93 determina o indeferimento do benefício de 

amparo social ao deficiente. 3. Ressalva-se que superveniente alteração 

da condição econômica do núcleo familiar, atendido, ainda, o requisito da 

incapacidade laborativa da parte autora, poderá justificar a concessão do 

benefício, pois a coisa julgada em casos da espécie se opera secundum 

eventus litis, vale dizer, segundo as circunstâncias da causa. 4. Apelação 

da parte autora desprovida.A Turma,à unanimidade,negou provimento à 

apelação. (AC 0011136-47.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

19/09/2018 PAG., negritei). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (ID n.º 17281317). Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 15 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 204288 Nr: 10239-80.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS, 

ROBSON COSTA DE ARAÚJO VIEIRA, DANIEL GOMES DE TOLEDO, 

ANDERSON MATEUS PEDROZO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Defensor Público Estadual - Núcleo de Pontes e 

Lacerda - OAB:

 ...Deste modo, indefiro o pedido de soltura do acusado Robson.

Verifico haver o MP aditado a denúncia a fim de incluir Erick e Bruno como 

acusados, formulando pedido para decretação de suas prisões 

preventivas.

INTIMEM-SE os acusados já citados quanto ao aditamento apresentado.

No que toca ao pedido de prisão preventiva dos denunciados Erick e 

Bruno, analisados os autos, verifico a primariedade de tais pessoas, as 

quais, em cognição sumária, baseada nos elementos de informação 

constantes do feito, em especial o teor das declarações dos demais 

acusados, não parecem ter praticado ou engendrado as condutas 

nucleares do crime de roubo objeto da ação, embora supostamente 

tenham obtido lucro com o desdobramento de tal conduta.

Deste modo, entendo não se aplicar a tais denunciados, Erick e Bruno, a 

imprescindibilidade de segregação cautelar, motivo pelo qual indefiro o 

pedido ministerial em tal sentido.

CERTIFIQUE a serventia quanto a citação do acusado Daniel.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 189168 Nr: 2453-82.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: John Lester Alves Ferreira - 

OAB:24401/0

 Vieram os autos conclusos para análise de pedido de revogação da 

prisão cautelar a que se encontra submetido o acusado.

O MP manifestou-se contrariamente.

Analisados os autos, em especial o laudo psicossocial, concluo manter-se 

imprescindível a prisão preventiva do acusado, especialmente ante o 

"modus operandi" das condutas em apuração, as quais envolveram grave 

ameaça e violência, física e sexual, contra vítimas crianças e 

adolescentes, parentes do réu, revelando assim sua periculosidade em 

concreto.

De acordo com o psicólogo do juízo, as vítimas vivem em estado de 

estresse pós traumático, havendo uma delas inclusive relatado: “Tenho um 

medo constante de que meu tio seja solto, chego a sonhar com ele me 

sequestrando de carro na saída da escola”.

 Ainda de acordo com o psicólogo, tal adolescente apresenta ideações 

suicidas.

 Conforme observado pelo acusado, o presente feito se encontra 

pendente apenas de seu interrogatório, o qual restou frustrado ante a 

suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário.

Contudo, tão logo cesse a mencionada suspensão, será reagendado o 

interrogatório, finalizando-se assim a fase instrutória.

Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo.

Aguardem os autos em secretaria o retorno das atividades presenciais, 

ocasião em que os autos deverão ser feitos conclusos para designação 

de audiência a fim interrogar o réu.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206909 Nr: 11719-93.2019.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos, etc.

De proêmio, insta consignar que foram adotadas as medidas necessárias 

por esse juízo, com vistas ao recambiamento do preso.

Ademais, é necessário considerar que vivemos tempos atípicos, razão 

pela qual a demora para realização do traslado do custodiado é 

compreensível, embora não o seja a ausência de respostas ao ofícios 

expedidos à vara competente.

Assim, o pedido da Defesa para que seja colocado em liberdade EVALDO 

DE CAMPOS, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos 

descritos no art. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, NÃO COMPORTA 

DEFERIMENTO por ora, devendo aguardar-se resposta do Juiz Cooperador 

da E. CGJ.

Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208702 Nr: 1041-82.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira Dutra, HERNANDO DOS 

SANTOS MARQUES REZENDE, Renato Emiliano Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Defensoria Pública de Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, em face do réu Hernando dos Santos Marques 

Rezende ter informado que possu advogado constituído e, petição dos 

autos em seu nome subscrito pelo Dr. Alan Vitor Braga, remeto à sua 

intimação via DJE para apresentação da Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos
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 Cod. Proc.: 191076 Nr: 3574-48.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

Considerando-se a recente lotação nesta Comarca, de dois Defensores 

Públicos com atribuições criminais, encaminhem-se-lhes os autos para 

ciência e eventuais providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175979 Nr: 7263-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:OAB/MT 3.498-A, SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO - 

OAB:26979/O

 Certifico e dou fé que, em face da juntada de procuração outorgada ao 

Dr. Miguel de Carvalho Franco e, a informação de que o réu deseja 

recorrer da sentença, remeto os autos à intimação do causídico para 

apresentação das razões recursais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001222-66.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MATHEUS 

SALOME DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS 

SALOME DE SOUZA POLO PASSIVO: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 03/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 15 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004009-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEMILDA SCHWAAB SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000944-96.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL 

JUSTIÇA ACOSTADA NOS AUTOS POR DERRADEIRO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000965-72.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARROS DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA ACOSTADA NOS AUTOS POR DERRADEIRO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000209-29.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão Processo: 1000209-29.2020.8.11.0014; Valor causa: 

R$ 16.624,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que procedo a Intimação da parte autora 

para Impugnar a Contestação. Poxoréu-MT, 15 de abril de 2020 LEANDRO 

WANZELLER GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000266-47.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão Processo: 1000266-47.2020.8.11.0014; Valor causa: 

R$ 26.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Concessão]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que procedo a Intimação da parte Autora 

para Impugnar a Contestação. Poxoréu-MT, 15 de abril de 2020 LEANDRO 

WANZELLER GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000223-13.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO VIEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão Processo: 1000223-13.2020.8.11.0014; Valor causa: 

R$ 17.964,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que procedo a Intimação da parte autora 

para Impugnar a Contestação. Poxoréu-MT, 15 de abril de 2020 LEANDRO 

WANZELLER GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000311-85.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. S. (REQUERENTE)

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. C. L. -. M. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL,MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA ACOSTADA NOS AUTOS POR DERRADEIRO ID 27999498

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000806-32.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. R. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL,MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA ACOSTADA NOS AUTOS POR DERRADEIRO ID 28126245

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000766-50.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO MIRANDA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO SEM NENHUMA MANIFESTAÇÃO 

DO REQUERIDO AINDA QUE DEVIDAMENTE CITADO CERTIFICO AINDA 

QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO 

LEGAL, PROMOVER REGULAR ANDAMENTO NO FEITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-39.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000467-39.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:NILVANIA 

SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 08/06/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-24.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000468-24.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:NILVANIA 

SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 08/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-09.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANY FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000469-09.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:RAIANY FATIMA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 08/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 15 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-91.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO CANIVAL CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000470-91.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ALEANDRO 

CANIVAL CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 15/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2256 Nr: 297-28.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO BUSATO - 

OAB:07680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, 

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido, inicialmente, pelo Banco do 

Brasil S/A., em face de BRIAPEC – AGROPECUÁRIA LTDA., ambos 

qualificados.

Às fls. 589/590, compareceu aos autos a credora e informou ter cedido o 

crédito oriundo deste feito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO –PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, 

oportunidade que requereu a substituição do polo ativo da lide, para fazer 

constar como exequente a cessionária e a consequente intimação o 

executado para ciência da cessão realizada. Juntou os documentos de 

fls. 591/614.

É o resumo do necessário.

Decido.

O pedido comporta deferimento.

Uma vez comprovada a cessão de crédito, a substituição do polo ativo da 

demanda pode ser requerida pelo autor que cedeu os créditos, inclusive 

independente de anuência do devedor.

Estamos diante do processo de execução, em que o direito material já está 

certificado. Assim, o cessionário pode dar início à execução ou nela 

prosseguir sem que tenha que consentir o devedor. A teor do art. 778, 

§1º, do CPC, é garantido ao cessionário o direito de promover a execução, 

não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária. Inteligência do 

art. 778, §2º, do mesmo código.

 Isto posto, defiro o pleito de fls. 589/590, reiterado às fl. 615, para 

determinar a substituição do polo ativo da execução passando a figurar 

como exequente a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO–PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

Deste modo, retifique-se a capa dos autos e demais registros cartórios. 

Certifique-se.

Cientifique-se a parte executada acerca da presente decisão.

Intime-se a parte exequente para prosseguir com o feito, requerendo o 

que entender de direito, a considerar, sobretudo, a suspensão da decisão 

do juízo da segunda Vara desta comarca nos autos cód. 88961, no bojo 

do agravo de instrumento n.º 1018269-29.2019.8.11.0000.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25196 Nr: 2441-57.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE DE FATIMA MOHR 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT

 DOS PONTOS CONTROVERTIDOSDelimito como questões de fato sobre a 

qual recairá a atividade probatória:•As obrigações assumidas pelas 

partes;•Eventual inadimplemento e seu quantum;•A exigibilidade do negócio 

jurídico; e•O dever indenizar (material e moralmente) e seu valor.Caberá à 

parte autora o ônus probatório acerca das questões de fato.Atendendo ao 

pedido da parte autora defiro a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal das partes e das testemunhas eventualmente 

arroladas pelas partes. Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta 

oferecida, intimem-se as partes a apresentarem em cartório, na forma do 

artigo 357, § 4º e 450 do Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a 

serem ouvidas com antecedência mínima de 15 dias.Saliente-se, por 

oportuno, [...] , é que a intimação da testemunha seja providenciada pela 

parte interessada na sua oitiva, sob pena de desistência da inquirição, [...] 

Intimem-se as partes para, no prazo no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, 

requeira(m) esclarecimentos ou ajustes a esta decisão (art. 357, § 1º, 

CPC).Considerando o teor da Portaria Conjunta nº 281/2020, que 

prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, até o dia 30 de 

abril de 2020, deixo, por ora de designar a audiência de instrução e 

determino sejam os autos conclusos, com o retorno às atividades normais 

do Poder Judiciário, para agendamento do ato.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8347 Nr: 146-23.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE TUCANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire nesta secretaria o edital expedido e 

proceda à devida publicação com comprovação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24860 Nr: 2098-61.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE DE FATIMA MOHR 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASINI - 

OAB:8856/MT

 Vistos. (...) Isto posto, indefiro novo bloqueio e penhora on-line via 

sistemas BACENJUD e RENAJUD formulado pela exequente às fls. 

204/205, bem como o reiterado pedido de busca de bens imóveis, nos 

termos da decisão de fl. 197.No que concerne a pretendida penhora de 

veículos, verifico que o exequente apenas indicou os veículos sobre quais 

pretende recaia a constrição, contudo, não demonstrou a correção deles 

com o valor atualizado do débito (em planilha) e a Tabela Fipe.Assim, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrar a 

sua correlação dos veículos que pretende sejam penhorados com o valor 

atualizado do débito (em planilha) e a Tabela Fipe, sob pena de 

indeferimento do pedido.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 87761 Nr: 1447-77.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES AZÓIA, HERMÍNIO JOSÉ 

BOLZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A

 Desta feita indefiro a liminar postulada.Intimem-se as partes a fim de que 

especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) 

dias, justificando a pertinência e necessidade, sob pena de julgamento do 

feito no estado em que se encontra.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 01 de abril de 2020. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 52059 Nr: 1269-41.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUCIPAL DE NOVA MARINGÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:24.181/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de liberação de restrições veiculares formulado pelo 

executado às fls. 86/87, diante do integral pagamento do débito fiscal.

O pedido merece acolhimento.

Compulsando os autos verifico que o valor remanescente do débito restou 

penhorado às fls. 83/86, razão pela qual não subsiste qualquer motivo 

para que se mantenha a restrição veicular outrora deferida.

Outrossim, tendo alcançado o feito executivo a sua finalidade, a extinção 

do processo diante da satisfação é medida que se impõe.

 Sendo assim, DEFIRO o levantamento do saldo executado ao município 

exequente por meio de alvará, transferindo-se os valores respectivos 

para as contas bancárias indicadas à fl. 74 e DETERMINO o levantamento 

das restrições veiculares indicadas pelo executado (fl. 86- verso).

Diante do pagamento integral do débito tributário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582 Nr: 286-38.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES AZÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN, CLAUDECIR 

FRANCISCO CENEDESE, ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida ou realize seu preparo para a devida 

distribuição ao juízo deprecado de Penha-SC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30473 Nr: 1228-45.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DESBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GOMES TEIXEIRA, FATIMA MARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATANAYNE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:23426/O, RAUL CAJU CARDOSO - OAB:24575/O

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente nos autos a 

prova da quitação do imposto de transmissão, nos termos do art. 877, §2º, 

do CPC, para a devida expedição da Carta de Adjudicação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-86.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MIRANDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Apresentado recurso pela parte requerida, ID 28882496, intime-se a 

parte autora para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio TRF da 1a Região. São José do RIo 

Claro, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57839 Nr: 45-97.2015.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DOS SANTOS, ONDINA PEREIRA DOS 

SANTOS, JOSE VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ, SILVIA LAURA 

MALOSSI CUOCHI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CARVALHO, APARECIDA ALVES DE 

CARVALHO, JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO 

GUARIENTE, GIZELDA MARIA DE CARVALHO, JOSANA FATIMA DE 

CARVALHO GUARIENTE, ALMIR TOZZO, CIRINEU AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA 

- OAB:248.855/SP, ISAAC LUIZ RIBEIRO - OAB:99250-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:

 Vistos etc.

1. O estágio processual em que se encontram estes autos ainda não me 

permite, embora a contragosto, emitir julgamento conforme o estado do 

processo, com a prolação de decisão saneando e organizando o feito, 

inclusive, de produção de prova pericial reiteradamente solicitada pela 

parte autora, ante a existência de questões processuais pendentes.

2. Defiro o pedido de prioridade de tramitação, formulado pela parte autora, 

em obediência ao art. 1.048, I, do Código de Processo Civil, porquanto 

pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se com o registro e tarjeamento devidos, em razão da 

prioridade na tramitação do feito.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para, querendo, 

em 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada por Nelson 

Dalseno e Outros às fls. 551/609, acompanhada dos documentos de fls. 

611/846.

c) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para regularização das questões processuais pendentes e/ou 

julgamento conforme o estado do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67855 Nr: 3331-49.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LOURENÇO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos etc. 1. (...) 2. (...) 3. Ante o exposto, REJEITO as preliminares 

aventadas pela defesa técnica na Resposta à Acusação e, por 

consequência, não sendo o caso de rejeição liminar [art. 395 do CPP] e 

inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição sumária 

[artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia. 4. DEFIRO o 

requerimento formulado pelo Ministério Público (proposta de suspensão 

condicional do processo), porque a reprimenda penal permite, em tese, o 

benefício da suspensão condicional do processo, a teor do artigo 89, da 

Lei nº 9.099/1995, já que a pena mínima cominada é igual/inferior a 1 (um) 

ano e os antecedentes criminais não apontam para a existência de 

processo penal em andamento. 5. Deixo, todavia, de designar audiência de 

aceitação da proposta pelo acusado de suspensão condicional do 

processo, em obediência à orientação emitida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da 

Consulta nº 27/2018 (CIA nº 0064545-72.2018.8.11.000). 6. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) ABRA-SE vista dos 

autos ao representante do Ministério Público Estadual, para propor as 
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condições da suspensão condicional do processo ao acusado. b) 

Apresentadas as condições, INTIME-SE o(a/s) réu(s), por meio de seu 

advogado constituído (procuração de fl. 55) e conforme requerido à fl. 54, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar por escrito (inclusive com 

assinatura do réu), sobre a aceitação das condições propostas para 

suspensão do processo. c) CERTIFIQUE-SE, o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação. d) Após, CONCLUSOS para homologação do benefício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77364 Nr: 391-43.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 3. Ante o exposto, REJEITO as preliminares aventadas pela defesa 

técnica na Resposta à Acusação e, por consequência, não sendo o caso 

de rejeição liminar [art. 395 do CPP] e inexistindo qualquer das hipóteses 

que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 (dezoito) de agosto de 2020, às 14h00min.4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a.INTIME(M)-SE e/ou 

REQUISITE(M)-SE o réu, a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas na 

denúncia (fl. 06) e na resposta à acusação (fl. 61). Em se tratando de 

vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes fora desta 

Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo deprecado, 

instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na CNGC, com 

prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).b.INTIME-SE, via Dje, 

o advogado réu (procuração fl. 62), sobre o teor da presente 

decisão.c.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 83906 Nr: 3007-88.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MARQUES BELO, ADEMIR MARQUES 

BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO a desistência da oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) 

pelo Ministério Público, comum com a defesa Admilson Rodrigues de 

Souza, conforme requerimento ministerial de fl. 188 e anuência (tácita) 

pela defesa, pois, em que pese intimada (fl. 193), quedou-se inerte.

2. DESIGNO audiência instrução em continuação para o dia 11 (onze) de 

agosto de 2020, às 15h00min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o(s) réu(s), para que compareça na 

solenidade processual designada.

b) INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas (i) EDMILSON DE SOUZA 

MARTINS (endereço de fl. 176 - testemunha de acusação comum a 

defesa); (ii) PEDRO LACHOVICZ (endereço de fl. 89 – testemunha 

exclusiva da defesa) e (iii) LEONARDO DE TAL, filho de Reginaldo 

(testemunha do juízo – a ser localizado na Rua Bahia, ao lado e/ou em 

frente da Auto Elétrica do Argil, conforme informado pela vítima Leandro 

Fabrício Luiz em sua oitiva armazenada na mídia de fl. 181).

 c) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do(s) réu(s) conforme 

substabelecimento de fl. 129.

d) EXPEÇA-SE mandado de condução coercitiva em desfavor da(s) 

testemunha(s) (i) LUCIVALDO/JUSCIVALDO PEREIRA DA SILVA MUCHON 

(endereço fls. 176/177) e (ii) MARCOS ANTONIO BARBOSA DE MELO 

JUNIOR (endereço fls. 176/177).

e) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000061-92.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS VANIN OAB - MT10026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP (REU)

Lindolfo Macedo de Castro (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO OAB - MT26132-O 

(ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000061.92.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Interdito 

Proibitório Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO 

C/C DANOS MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por Roberto Valdecir 

Brianti em desfavor de Lindolfo Macedo de Castro e Lindolfo Macedo de 

Castro EIRELI - EPP, objetivando, liminarmente, a proteção/manutenção do 

Requerente na posse de um imóvel rural, denominado “Fazenda São 

Benedito”, com área de 1.493,8033 hectares, situado no Município de São 

José do Rio Claro/MT. Aduziu o autor, em síntese, ser possuidor de uma 

área de 1.493,8033 hectares, desde o ano de 1998, adquirida através de 

Contrato de Cessão de Posse, regularizada perante os órgãos 

licenciadores ambientais, lavrando-se Escritura de Cessão de Posse, além 

de ser objeto de usucapião, o qual tramita na Segunda Vara desta 

Comarca (processo nº 539-98.2011.811.0033, código 29792), afirmando 

que partes da mencionada área encontram-se arrendadas aos Senhores 

Rodrigo Silis Dias, Alexon Eichelt e Divolnei Adilio Feron desde o ano de 

2001, sendo cedida para plantio ao Sr. Adair Vendruscolo no ano de 2017. 

Afirmou que, no início do mês de outubro de 2018, teve sua posse 

ameaçada de invasão, por parte do réu Lindolfo Macedo de Castro, o qual 

esteve no imóvel “dizendo que seria dono de parte da Fazenda São 

Benedito, que havia arrematado em um leilão” (Id. 17480424 – Pág. 3). 

Além disso, afirma ter o requerido dito ao Sr. Adair Vendruscolo ser o 

proprietário da área, ameaçando-o e afirmando que este estava na posse 

do que lhe pertencia. Da mesma forma, entrou em contato com o filho do 

autor, proferindo as mesmas ameaças. Referiu ter realizado diligências 

junto aos órgãos judiciais, tendo tomado conhecimento da arrematação de 

1/3 (um terço) do imóvel objeto desta ação, pelo requerido, onde, inclusive, 

este requereu a imissão na posse da área, tendo tal pedido sido indeferido 

diante da ausência de sua individualização. Em razão dos fatos, pugnou 

pela expedição de mandado proibitório, abstendo-se os réus de praticarem 

qualquer ato de turbação ou esbulho na posse exercida pelo autor na área 

indicada na exordial, bem como sejam os réus condenados ao pagamento 

de eventuais danos materiais causados, e que seja reconhecido o direito 

de retenção pelas benfeitorias realizadas pelo autor no imóvel. Decisão 

(Id. 18049410) determinando a emenda da petição inicial, no sentido de se 

atribuir valor correto à causa. Petição de emenda à inicial (Id. 18438341). 

Recebida a emenda à inicial (Id. 18602612) foi retificado o valor da causa 

para R$ 2.488.676,30 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos), bem como deferido o 

pedido liminar para determinar à parte ré que se abstenha da prática de 

atos de turbação ou esbulho contra o autor, até o julgamento definitivo da 

lide, com determinação de citação dos requeridos. Contestação (Id. 

20839027). Preliminarmente, os requeridos alegam: i) impugnação ao valor 

da causa; ii) ilegitimidade do requerido Lindolfo Macedo de Castro; e iii) 

ausência de interesse processual. Quanto ao mérito, postulam a 

improcedência dos pedidos iniciais. Apresentaram, ainda, pedido 

contraposto, requerendo seja o autor condenado ao pagamento de aluguel 

pela utilização da área objeto da lide, inclusive, requereu, em sede de 

tutela de urgência, sejam depositados judicialmente o valor equivalente a 

12 sacas de soja por hectare/ano, totalizando 7.852,92 sacas de soja de 

60kg/cada, por ano, até o dia 18/05 de cada ano, sob pena de multa diária 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), condizente ao arrendamento da 

área. Impugnação à Contestação (Id. 21308921) refutando os argumentos 

apresentados e ratificando os termos da petição inicial. Ordenada a 

intimação das partes para especificar as provas pretendidas (Id. 

25109319), o autor requereu a produção de prova testemunhal (Id. 
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25753786), tendo os réus postulado, igualmente, a produção de prova 

testemunhal, reiterando a apreciação da tutela de urgência pretendida (Id. 

26031834). É o relato do essencial. Fundamento e decido. 2. Passo, nos 

termos do artigo 353, do Código de Processo Civil, ao julgamento conforme 

o estado do processo. 2.1. Do Julgamento Conforme o Estado do 

Processo (arts. 354, 355, 356 e 357, todos do CPC/2015): Inexiste, por 

ora, a possibilidade de extinção do processo (art. 354, CPC) ou mesmo de 

julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC) ou, ainda, de julgamento 

antecipado parcial do mérito (art. 356, CPC), sendo certo afirmar que 

houve tempestivo requerimento de prova, por intermédio de advogado 

constituído, impossibilitando-se o julgamento antecipado do mérito, a teor 

do art. 355, II, do CPC. Procedo, pois, ao saneamento e organização do 

feito (art. 357, CPC): 2.2. Das preliminares arguidas pelos réus: 2.2.1. 

Impugnação ao valor da causa: Impugnam os réus o valor atribuído à 

causa, ao argumento de que a lide não versa sobre a totalidade da área, 

mas, sim, de apenas 1/3 (um terço) dela. Entendem, por isso, que o valor 

correto seria de R$ 829.558,76 (oitocentos e vinte e nove mil quinhentos e 

cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), requerendo, assim, sua 

revisão. Em que pese os requeridos sustentarem a tese de serem 

proprietários de apenas 1/3 (um terço) da área objeto da presente 

demanda, esta foi proposta tendo como objeto a proteção possessória de 

sua totalidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, mantendo o 

valor judicialmente atribuído à causa (Id. 18602612 – R$ 2.488.676,30 (dois 

milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais 

e trinta centavos). 2.2.2. Ilegitimidade Passiva do requerido Lindolfo 

Macedo de Castro: Alega o requerido Lindolfo Macedo de Castro ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que é 

apenas representante legal da empresa ré, a qual afirma ter arrematado 

parte da área em litígio. Não comungo de semelhante compreensão. 

Entende-se por legitimidade a titularidade ativa e passiva da ação. Para 

que o Poder Judiciário possa emitir um provimento de mérito e a lide seja 

efetivamente solucionada se faz necessário que os sujeitos da relação 

jurídica sejam, consoante entendimento legal, partes legítimas, onde, uma 

vez ausente essa legitimidade, o processo será extinto sem resolução do 

mérito. O professor Arruda Alvim, citado por Humberto Theodoro Júnior, 

apresenta entendimento segundo o qual “estará legitimado o autor quando 

for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do 

réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a 

ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento Vol. 1. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012, pag. 80). Em outras palavras, os legitimados processuais 

são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito, 

cabendo a legitimidade ativa ao titular do interesse afirmado na pretensão 

e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 

Compulsando os autos, verifico que, em que pese a alegação da pessoa 

física ré, no sentido de que seria apenas representante legal da empresa, 

tal fato não restou cabalmente comprovado, o que pode ser realizado no 

decorrer da instrução processual, sendo certo afirmar que, na petição 

inicial, o autor faz referência a uma declaração do réu Lindolfo Macedo de 

Castro no sentido de ser “(…) dono de parte da Fazenda São Benedito, 

que havia arrematado em um leilão” (Id. 17480424 – Pág. 3). Rejeito a 

preliminar arguida. 2.2.3. Ausência de interesse processual: Alegaram, 

ainda, os réus, falta de interesse processual da parte autora, ao 

argumento de que a ação é desnecessária, posto que não existe ameaça 

séria que cause justo receio de turbação ao autor. Esta questão 

confunde-se com o mérito da questão conflituosa, porquanto diz respeito 

aos requisitos legais aptos a conferir a proteção possessória almejada 

com a demanda, circunstância a ser esquadrinhada em momento 

processual oportuno, por ocasião da prolação da sentença, em cognição 

exauriente, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 2.2.4 Da tutela de 

urgência: Postularam os réus, em sede de tutela de urgência formulada no 

pedido contraposto, sejam os valores referentes ao arrendamento da área 

em litígio na parte que lhes compete, qual seja, 652,16 hectares, 

depositados em juízo, permanecendo a quantia vinculada ao feito até o 

deslinde das lides entabuladas para o reconhecimento do melhor direito 

sobre esta. Para isso, atribuíram ao arrendamento o valor equivalente a 12 

sacas de soja por hectare/ano, totalizando 7.852,92 sacas de soja de 

60kg/cada. Pois bem. A tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, e 

tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em um juízo 

de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os 

requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência 

antecipada se encontram presentes. No que tange à probabilidade do 

direito, consta nos autos o auto de arrematação em leilão judicial da área 

em litígio pela empresa ré Lindolfo Macedo de Castro Eirelli - EPP (Id. 

17479927 – Pág. 1/2) e, em que pese não constar nos autos o contrato de 

arrendamento efetivado entre o autor e o arrendatário, Sr. Adair 

Vendruscolo, há uma declaração deste (Id. 17477908), juntada pelo 

próprio autor, confirmando a existência da avença entre eles. Já o perigo 

de dano torna-se visível, posto que, no caso de improcedência da 

demanda e, em sendo comprovado o direito dos réus, os valores 

dificilmente seriam a ele restituídos. Ademais, os efeitos da medida de 

urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes o status 

quo, já que se determinará, como adiante se verá, o depósito judicial. 

Porém, entendo que os valores apresentados pela parte requerida não 

condizem com o real valor do arrendamento, o que é impossível de se 

apurar com exatidão, tendo em vista a ausência do respectivo contrato. 

No entanto, a fim de evitar prejuízo ao terceiro arrendatário e, 

considerando-se o valor de arrendamento no Estado de Mato Grosso, 

conforme tabela abaixo e em anexo, hei por bem fixar o valor mínimo, que 

corresponde a 6 (seis) sacos de soja por hectare. Fonte: 

https://www.canalrural.com.br/sites-e-especiais/projeto-soja-brasil/valor -

do-arrendamento-cai-em-quase-todo-o-brasil/. Assim, sem prejuízo de 

uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, DEFIRO EM 

PARTE a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pelos 

requeridos, para determinar ao arrendatário, Sr. Adair Vendruscolo, que 

efetue o depósito judicial nestes autos do valor equivalente a 6 (seis) 

sacas de soja por hectare/ano, totalizando 3.912,96 sacas de soja de 

60kg/cada, por ano, até o dia 18 (dezoito) de maio de cada ano, 

iniciando-se no ano em curso (2020), sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais). 2.3. Do Saneamento: Não havendo outras 

questões processuais a serem sanadas, fixo como questões de fato 

sobre a qual recairá a atividade probatória: a) a comprovação da posse 

pelo autor; b) o esbulho praticado pelos requeridos; c) a data do esbulho; 

d) a existência de benfeitorias realizadas pelo autor no imóvel. Caberá à 

parte autora o ônus probatório acerca das questões de fato. Defiro, por 

isso, a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal de 

ambas as partes e das testemunhas arroladas pelos litigantes, e das 

testemunhas a serem arroladas pelas partes, no qual delimito no máximo 

de 3 (três) para cada fato. Caso ainda não indicado, na inicial ou na 

resposta oferecida, intimem-se as partes a apresentarem em cartório, na 

forma do artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo Civil, o rol de 

testemunhas a serem ouvidas. Saliente-se, por oportuno, que em 

homenagem aos princípios processuais da colaboração e da cooperação 

processual envolvendo os atores do processo (CPC, art. 6º), a regra, no 

Código de Processo Civil de 2015, é que a intimação da testemunha seja 

providenciada pela parte interessada na sua oitiva, sob pena de 

desistência da inquirição, a teor do artigo 455, § § 1º, 2º e 3º, do Estatuto 

Processual Civil. Delimito como questões de direito relevantes para a 

decisão de mérito: a) a presença ou não, no caso, dos requisitos legais 

aptos a legitimar a proteção possessória, b) a presença ou não, no caso, 

dos pressupostos legais da responsabilidade civil de cunho subjetivo a 

legitimar a compensação por danos materiais, c) a presença ou não, no 

caso, do direito de retenção por benfeitorias. Desta feita, estando o 

processo em ordem DECLARO-O saneado, devendo o feito seguir seu 

curso, com a realização da instrução. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 9 (nove) de julho de 2020, às 15h00min. 3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a. EXPEÇA-SE Carta 

Precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, cuja diligência será 

paga pelos Réus, com a finalidade de intimação pessoal do arrendatário, 

Sr. Adair Vendruscolo, conforme endereço constante na declaração de Id. 

17477908 (Fazenda São Vicente, Setor 12, Linha 20, em Lucas do Rio 

Verde – MT, CEP 78.455-000), para que efetue o depósito judicial nestes 

autos do valor equivalente a 6 (seis) sacas de soja por hectare/ano, 

totalizando 3.912,96 sacas de soja de 60kg/cada, por ano, até o dia 18 

(dezoito) de maio de cada ano, iniciando-se no ano em curso (2020), sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). b. INTIMEM-SE, via DJe, 

o(a/s) patrono(a/s) das partes para (i) no prazo no prazo de 5 (cinco) 

dias, querendo, requeira(m) esclarecimentos ou ajustes a esta decisão 

(art. 357, § 1º, CPC), (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentem o rol das testemunhas cuja oitiva pretendam, sob pena de 
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preclusão, (iii) comparecerem à audiência designada. c. INTIME-SE, via 

DJe, o patrono do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

contrato de arrendamento firmado com o Sr. Adair Vendruscolo, que tem 

por objeto a área em litígio. d. INTIME-SE pessoalmente o autor para que 

compareça à audiência designada a fim de prestar depoimento pessoal, 

constando do mandado as advertências do art. 385, § 1, do CPC (Se a 

parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida 

da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). e. EXPEÇA-SE Carta Precatória para a 

Comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de, em dia e horário a ser 

determinado pelo juízo deprecado, colher o depoimento pessoal do réu 

Lindolfo Macedo de Castro, por si e na qualidade de representante legal da 

empresa ré Lindolfo Macedo de Castro Eirele EPP, instruindo-se a missiva 

com cópias da petição inicial, da emenda à petição inicial, das procurações 

outorgadas aos advogados das partes, da contestação, da impugnação à 

contestação e desta decisão. Publique-se e intime-se, com urgência. São 

José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-84.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VAZ FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VALDENI LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 1000165-84.2019.8.11.0033 EXEQUENTE: MANOEL VAZ 

FERNANDES EXECUTADO: JOAO VALDENI LEMES DA SILVA DESPACHO 

Visto. Defiro o pedido do Id. 28761151. Com efeito, suspendo os autos 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Transcorrido o prazo, intime-se o autor 

para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, indicando o 

atual endereço do executado. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 11 

de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000800-65.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Execução de honorários advocatícios 

formulada por REJANE BUSS SONNENBERG, em face do Estado de Mato 

Grosso. Compulsando os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso, 

informou que não vai impugnar a execução (Id. 28226264). Desta feita, 

solicite-se o pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. Sem prejuízo, intime-se o exequente para que 

deposite em cartório os títulos cambiários presente nos autos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-19.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON ANTONIO BONINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR (NEGO BRANCO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000234-19.2019.8.11.0037 REQUERENTE: DILSON ANTONIO 

BONINE REQUERIDO: ODAIR (NEGO BRANCO) DECISÃO Visto. Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta por DILSON ANTONIO 

BONINE, em face de ODAIR DA SILVA ALVES. Sustenta o autor que 

entregou uma camionete Ranger XLT13 D 1998 ao requerido, e este lhe 

entregou o veículo Uno 1987 e uma Saveiro, bem como se comprometeu 

efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelados em 4 

prestações de R$ 500,00 (quinhentos reais). O requerido apresentou 

contestação confirmando o negócio celebrado com o autor, ressaltando 

que se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

parcelados em 4 prestações de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

Aduziu, também, que ao adquirir a camionete questionou acerca do 

problema no motor, tendo o autor dado garantia. Ocorre que logo após, a 

camionete apresentou defeito no moto, tendo o autor se recusado a 

providenciar o reparo. Formulou, pedido contraposto, a fim de que o autor 

seja condenado a indenizar prejuízos suportados pelo requerido (Id. 

20345244). Em saneador, passo a decidir: - PRELIMINARES Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como 

ponto controvertido a averiguação quanto aos termos do negócio 

celebrado entre as partes, bem como a existência de defeito no veículo. - 

PROVAS Defiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal 

das partes. Com efeito, designe-se data para realização de audiência de 

instrução e julgamento, conforme pauta disponibilizada por este Juízo, 

aguardando o prazo de suspensão das audiências presenciais em 

decorrência do COVID-19. As partes deverão trazer suas testemunhas, 

se tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. São José do Rio Claro/MT, 14 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22987 Nr: 227-93.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENA AVILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91724/RE

 Vistos.

Impossível a automática liberação do valor que se encontrando constritado 

nos autos 8010343- 51.2011.8.11.0033, como pretendido pela exequente. 

Assim, indefiro referida postulação. Logo, quando os valores estiverem à 

disposição naquele feito, o que deverá ser informado nestes autos, 

poderá ser liberado à exequente, por ora, mantida a penhora no rosto dos 

autos.

De outro lado, intime-se a parte Exequente para que indique 

especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta de fls. 211, sobre qual deseja que recaia a 

constrição, bem como a sua correlação com o valor atualizado do débito 

(em planilha) e a Tabela Fipe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27489 Nr: 1366-46.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE TIAGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO 

RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288

 Visto.

Analisando os autos, notadamente pelo decurso do tempo previsto para 

cumprimento do acordo e, ainda, o silêncio do exequente, intimado para 

informar a quitação do crédito, vide certidões de fl. 154/155, verifico que o 

executado quitou integramente a dívida.

 Com estas considerações, declaro extinta a execução com fundamento 

no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23945 Nr: 1174-50.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN FAGRICIO CERCONVIC, BRUNO LEONARDO 

CERCONVIC, ISABELA CAROLINA GANASSIM CERCONVIC, LYZABETH 

GANASSIM CERCONVIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMPO, BELONE LAGO MOZZONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para que 

apresente os dados bancários para o levantamento do alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-19.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON ANTONIO BONINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR (NEGO BRANCO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1000234-19.2019.8.11.0037 REQUERENTE: DILSON ANTONIO 

BONINE REQUERIDO: ODAIR (NEGO BRANCO) DECISÃO Visto. Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta por DILSON ANTONIO 

BONINE, em face de ODAIR DA SILVA ALVES. Sustenta o autor que 

entregou uma camionete Ranger XLT13 D 1998 ao requerido, e este lhe 

entregou o veículo Uno 1987 e uma Saveiro, bem como se comprometeu 

efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelados em 4 

prestações de R$ 500,00 (quinhentos reais). O requerido apresentou 

contestação confirmando o negócio celebrado com o autor, ressaltando 

que se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

parcelados em 4 prestações de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

Aduziu, também, que ao adquirir a camionete questionou acerca do 

problema no motor, tendo o autor dado garantia. Ocorre que logo após, a 

camionete apresentou defeito no moto, tendo o autor se recusado a 

providenciar o reparo. Formulou, pedido contraposto, a fim de que o autor 

seja condenado a indenizar prejuízos suportados pelo requerido (Id. 

20345244). Em saneador, passo a decidir: - PRELIMINARES Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como 

ponto controvertido a averiguação quanto aos termos do negócio 

celebrado entre as partes, bem como a existência de defeito no veículo. - 

PROVAS Defiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal 

das partes. Com efeito, designe-se data para realização de audiência de 

instrução e julgamento, conforme pauta disponibilizada por este Juízo, 

aguardando o prazo de suspensão das audiências presenciais em 

decorrência do COVID-19. As partes deverão trazer suas testemunhas, 

se tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. São José do Rio Claro/MT, 14 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-20.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BONUTO FERNANDES OAB - SP225863 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Trata-se de cumprimento da sentença. Anote-se no sistema e 

autuação. Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para 

que cumpra voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, 

conforme artigo 523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 

10% sobre o valor do débito. Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 

do CPC. São José do Rio Claro-MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-16.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LOPES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1000855-16.2019.8.11.0037 REQUERENTE: CICERO LOPES 

XAVIER REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Morais, 

ajuizada por CICERO LOPES XAVIER, em face do BRANCO BRADESCO, na 

qual a parte autora sustenta que teve seus dados inseridos indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer. Em 

sede de contestação a parte requerida alegou, preliminarmente, o 

interesse de agir, no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analise da preliminar arguida. - Interesse de agir 

Analisando os autos restam presentes os requisitos do interesse de agir 

necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 
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utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da 

demanda. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito no débito no importe de R$ 

150,51 (cento e cinquenta reais e cinquenta e um reais). A autora 

sustenta a inexistência de débito junto ao Banco ré, afirmando que jamais 

celebrou qualquer contrato com a empresa ré, de modo que o débito é 

indevido. A requerida, por sua vez, afirma que o débito é legitimo, 

acostando cópia do cartão de assinatura, Ficha proposta de abertura de 

conta de deposito pessoa física, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo 

Pessoal, acompanhado os documentos pessoais da autora, bem como que 

extratos bancários. (Id. 25164813). Observa-se que os documentos 

acostados pela requerida comprovam a existência do débito inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, já que é nítida a semelhança entre as 

assinaturas apostas nos contratos acostados com aquela aposta na 

procuração acostada na inicial, de modo que a dívida existe e deve ser 

paga pelo consumidor. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO 

DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA 

DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS 

IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação 

de INEXISTÊNCIA de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento.Diante da comprovação da relação jurídica e da 

origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a inclusão do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não 

havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para realização de 

PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no CONTRATO é 

idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a inicial. Havendo 

comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a 

manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à 

condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso 

desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no 

DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida legitima a inscrição dos 

dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se 

como exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer pratica de 

ato ilícito. - Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. 

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-78.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAYARA MEIRA RAMIRO (REQUERENTE)

EDSON VAGNER GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROMAN MARTINS MOLINA OAB - PR99091 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS: 1001116-78.2019.811.0033 REQUERENTE: BRUNA NAYARA 

MEIRA RAMIRO e EDSON VAGNER GOMES SILVA REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Indenização por Danos Morais e Materiais, formulada por 

BRUNA NAYARA MEIRA RAMIRO e EDSON VAGNER GOMES SILVA, em 

face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Narra 

os autores que em agosto/2018 adquiriram pacote de viagem junto a 

requerida para Fortaleza/CE para o dia 22/05/2019. Relata que mesmo 

tendo solicitado diversas informações acerca da viagem, somente no dia 

18/05/2019 foram informados de que o voo havia sido cancelado e 

poderiam pedir o reembolso integral da passagem, deixar como crédito 

válido para 18 meses ou desembolsar um valor de R$ 2.507,90 (dois mil, 

quinhentos e sete reais e noventa centavos), para conseguirem viajar na 

mesma data, tendo optado por deixar como crédito. Tratando-se de 

matéria exclusivamente de direito, passo a analise do mérito da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor que considera consumidor 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. No caso, restou incontroverso a aquisição do 

pacote de turismo com destino à Fortaleza, para o dia 22/05/2019. 

Ademais, também restou devidamente evidenciado que o voo incluso no 

pacote de turismo adquirido pelos autores, foi cancelado quatro dias antes 

da data da viagem, o que inegavelmente trouxe inúmeros transtornos aos 

autores, que estavam organizando as férias acerca de um ano. É certo 

que a análise à luz do CDC, prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, 

de modo que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para 

caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e o nexo de causalidade. O Código de Defesa do 

Consumidor estabelece em seu artigo 14: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” No mesmo sentido, o artigo 927 

do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, 

por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem 

fica obrigado a repará-lo. Destarte, não pairam dúvidas de que a falha na 

prestação do serviço, acarretou diversos transtornos aos requerentes, 

frustrando a expectativa de férias que estava sendo organizada e 

esperada por aproximadamente um ano. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré, passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dos Danos Materiais É cediço que o dano 

material é aquele que atinge diretamente o patrimônio da parte, podendo 

ser mensurado, consistindo no prejuízo financeiro efetivamente sofrido. 

No tocante aos danos materiais, vislumbro que os autores demonstram o 

pagamento do pacote de turismo adquirido no valor de R$ 3.824,10 (três 
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mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dez centavos). Assim, havendo o 

cancelamento do pacote de turismo, devida a condenação do requerido ao 

pagamento da indenização por danos materiais no importe de R$ 3.824,10 

(três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dez centavos). - Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. No caso, restou incontroverso que os 

autores somente foram informando do cancelamento do voo, incluso no 

pacote de turismo, quatro dias antes da data agendada para viagem, o que 

inegavelmente trouxe diversos transtornos para os autores, que se 

organizaram as férias por quase um ano, efetuando o pagamento do 

pacote. Ademais, é inegável toda frustração suportada pelos autores pelo 

cancelamento do voo tão próximo da viagem, especialmente porque os 

requerente solicitaram a confirmação da viagem diversas vezes juntos 

aos colaboradores da empresa ré. Assim, apesar da tentativa da ré de se 

eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao 

contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Finalmente, havendo, 

in casu, o dano moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da 

ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre 

a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua 

responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 

no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente. - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à parte 

autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para cada requerente ao autor, cuja correção monetária deve 

ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como pelos 

danos materiais suportados pelos requerentes no valor de R$ 3.824,10 

(três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dez centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

desembolso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000821-90.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELE FERNANDO CAGLIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 
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espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimara as partes da audiência de Instrução e 

julgamento designada para o dia 08/12/2020, às 16h00min (horário oficial 

de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 15 de abril de 2020. RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-55.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILVA ARAUJO ANTERIO (AUTOR(A))

ROMUALDO ARAUJO ANTERO (AUTOR(A))

SUENE ARAUJO ANTERO (AUTOR(A))

SUCENA NETA ARAUJO ANTERO (AUTOR(A))

RONALDO ARUJO ANTERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000597-55.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir – justificando-as e/ou se 

são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Vila 

Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000146-30.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA CARNEIRO NEGRE E SILVA (EXECUTADO)

GEILSON CARDOSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANO ALVES GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000146-30.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intime-se o Requerente para informar 

o endereço da parte Executada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Vila Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000620-35.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000620-35.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se a Parte Requerente para se 

manifestar quanto a contestação de id 22532599, no prazo legal. Vila 

Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-54.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança proposta por Triunfante 

Matogrossense de Alimentos Ltda., em desfavor de F. S. Santos e Santos 

Ltda., ambos devidamente qualificados. As partes realizaram um acordo 

perante o CEJUSC (id 22288039). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato. Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Haja vista o acordo 

formulado entre as partes, não vejo óbice quanto a sua homologação; 

assim, HOMOLOGO o acordo, apresentado pelas partes no id 22288039, 

tornando-o parte integrante desta sentença, nos termos da letra ‘‘b’’ do 

inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. Custas e taxas, conforme 

o acordado. Transitada em julgado a presente decisão, proceda ao 

arquivamento do feito com as providências necessárias. Expeça-se o 

necessário. P.R.I. Cumpra-se. Vila Rica – MT, 13 de abril de 2020. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000422-61.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES TONOLLI (EXECUTADO)

ORESTES BREMM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000422-61.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intime-se o Requerente para informar 

o endereço da parte Executada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Vila Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000647-18.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

ADAIR RUFINO SILVA (EXECUTADO)

ADAIR RUFINO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000647-18.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intime-se o Requerente para informar 

o endereço da parte Executada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Vila Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000339-45.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEAZAR CARDOSO BATISTA (EXECUTADO)

SIRLENE MARTINS RAMOS (EXECUTADO)

BELCHIOR BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000339-45.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intime-se o Requerente para informar 

o endereço da parte Executada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Vila Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000775-04.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE ABREU NOLETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000775-04.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000195-08.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000195-08.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intime-se o Requerente para informar 

o endereço da parte Executada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Vila Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000458-06.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SOARES ARAUJO (EXECUTADO)

CAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000458-06.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intime-se o Requerente para informar 

o endereço da parte Executada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Vila Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000626-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

R F MENDES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CARVALHO ROMAO OAB - MA12138 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME AVELLAR DE CARVALHO NUNES OAB - MA13299 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

TALES HENRIQUE LIMA FREITAS 04506682157 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000626-42.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intime-se o Requerente para informar 

o endereço da parte Executada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Vila Rica/MT, 15 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000384-49.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO VIEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000384-49.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: DETERMINO que o Requerente junte 

aos autos a devida notificação com recebido da Parte, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Vila Rica/MT, 15 de 

abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-87.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DE SOUZA MELO CASTRO (EXECUTADO)

 

Vistos. INDEFIRO o pedido de id 30915178, uma vez que compete a parte 

Requerente informar o endereço da Parte Executada e/ou demonstrar o 

exaurimento na busca de tal informação. No mais, pela derradeira vez, 

intime-se o Requerente para informar o endereço da parte Executada, no 

prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, realizando e 
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expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 14 de abril de 

2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-11.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DO CARMO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Santa Cruz do Xingu (REU)

Câmara de Santa Cruz do Xingu (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARVALHO OAB - MT11376/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, vistas ao Ministério Público Estadual para 

manifestação e/ou requerer o que entender de direito, no prazo legal. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. Vila 

Rica - MT, 13 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-11.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DO CARMO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Santa Cruz do Xingu (REU)

Câmara de Santa Cruz do Xingu (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARVALHO OAB - MT11376/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, vistas ao Ministério Público Estadual para 

manifestação e/ou requerer o que entender de direito, no prazo legal. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. Vila 

Rica - MT, 13 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-41.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MOURA DOS REIS (EXECUTADO)

 

Vistos. Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito (atualizando o débito), sob pena 

de extinção do processo sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 10 

de fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-63.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ELMO PRUNZEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA APARECIDA BORGES LAHM OAB - RS0068869A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

8010069-63.2016.8.11.0049. EXEQUENTE: ADEMAR ELMO PRUNZEL 

EXECUTADO: MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP 

Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido, já com o 

acréscimo da multa de 10% do art. 523 do CPC. Em atendimento ao que 

dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam 

os autos no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os 

autos à escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Vila Rica, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-75.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

1000100-75.2018.8.11.0049. EXEQUENTE: MARKA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP EXECUTADO: F. S. SANTOS & SANTOS 

LTDA - ME Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para 

nela comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da oportunidade 

para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Caso a tentativa 

de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 dias. Intimem-se e 

cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-63.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ELMO PRUNZEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA APARECIDA BORGES LAHM OAB - RS0068869A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

8010069-63.2016.8.11.0049. EXEQUENTE: ADEMAR ELMO PRUNZEL 

EXECUTADO: MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP 

Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido, já com o 

acréscimo da multa de 10% do art. 523 do CPC. Em atendimento ao que 

dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam 

os autos no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os 

autos à escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Vila Rica, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010069-63.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ELMO PRUNZEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA APARECIDA BORGES LAHM OAB - RS0068869A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

8010069-63.2016.8.11.0049. EXEQUENTE: ADEMAR ELMO PRUNZEL 

EXECUTADO: MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP 

Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido, já com o 

acréscimo da multa de 10% do art. 523 do CPC. Em atendimento ao que 

dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam 

os autos no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os 

autos à escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Vila Rica, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-32.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESMAR SANTOS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000508-32.2019.8.11.0049 REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: ANDRESMAR SANTOS GOMES 

Vistos em regime de exceção. As partes compuseram amigavelmente, por 

meio de acordo realizado e encartado ao processo. Para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante 

sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 

9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Arquive-se . Intimem-se. 

Cumpra-se. Vila Rica, data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000788-45.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GIL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRO FORTE CLUBE DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MG175028 (ADVOGADO(A))

LORENA DANIELLE FERNANDES COSTA OAB - MG162817 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observarem, com espeque nos princípios da 

proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC). 

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000046-20.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDES SILVA VIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, especificar as provas que pretende produzir, 

nos termos do art. 369, justificando-as, sob pena de indeferimento, 

conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. ALTO GARÇAS - MT, 15 de 

abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-83.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

MARIA ROSANGELA DOS SANTOS OAB - 103.281.124-29 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DIAS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO GARÇAS Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08.07.2020, às 16h00min (MT). ALTO GARÇAS, 3 

de abril de 2020. NAIARA RODRIGUES GOES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, Centro, ALTO GARÇAS 

- MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000158-52.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA CORDEIRO VAES OAB - 025.768.541-33 (REPRESENTANTE)

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMILSON KATY PEREIRA DE AMARAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO GARÇAS Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08.07.2020, às 15h30min (MT). ALTO GARÇAS, 3 

de abril de 2020. NAIARA RODRIGUES GOES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, Centro, ALTO GARÇAS 

- MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-80.2019.8.11.0035
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CHELATKA FERNANDES BRUMASSIO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DANTAS PIRES OAB - GO0016579A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO GARÇAS Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08.07.2020, às 10h30min (MT). ALTO GARÇAS, 2 

de abril de 2020. NAIARA RODRIGUES GOES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, Centro, ALTO GARÇAS 

- MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-80.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CHELATKA FERNANDES BRUMASSIO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DANTAS PIRES OAB - GO0016579A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO GARÇAS Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08.07.2020, às 10h30min (MT). ALTO GARÇAS, 2 

de abril de 2020. NAIARA RODRIGUES GOES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, Centro, ALTO GARÇAS 

- MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58366 Nr: 1861-06.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Zilda Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que promova o cumprimento de 

sentença, sob pena de remessa à Central de Arquivamento, a fim, 

também, de se evitar alegações de remessa indevida ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47001 Nr: 516-39.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIONOR PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício de 

aposentadoria rural por idade à parte autora BIONOR PEREIRA DE 

ALMEIDA, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (ref. 02– 15/04/2014), o que faço com fulcro 

no art. 201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 

8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Diante da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter essencialmente 

alimentar do benefício, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar que a Autarquia requerida implante o benefício previdenciário 

no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência dessa decisão, sob pena 

de incidência de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), até o 

importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).III. As parcelas atrasadas 

deverão ser corrigidas pelo IPCA-E (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 20/9/2017 – Repercussão Geral – Info. 878) e acrescidas de 

juros de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 11.960/2009, contados desde a 

citação. IV. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).V. Sem custas judiciais, 

consoante Lei Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. VI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36163 Nr: 1658-83.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Ciente do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público 

Estadual, com a finalidade de reformar a decisão que declinou a 

competência da presente ação de saúde, com pedido de prestação 

continuada, ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT.

2. A despeito dos argumentos apresentados, em juízo de retratação, 

mantenho a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

3. Noutro lanço, de acordo com o art. 995 do CPC/15, salvo quando houver 

disposição legal (ope legis) ou decisão judicial em sentido contrário (ope 

iudicis), o recurso não impede a geração de efeitos da decisão 

impugnada/embargada.

 4. Desta feita, a interposição do Agravo de Instrumento não tem o condão 

de gerar, automaticamente, a suspensão dos efeitos da decisão, tal efeito, 

somente poderá ser concedido pelo relator, desde que haja pedido do 

recorrente e estejam preenchidos os pressupostos autorizadores da 

medida (art. 1.019, inciso I, CPC/15).

5. No caso em testilha, até então, não se aportou ao feito decisão do e. 

TJMT, todavia, em consulta ao sistema informatizado (PJE 2º grau – AI nº 

1018616-62.2019.8.11.0000), constatei que o efeito ativo almejado pelo 

agravante em sede de tutela de urgência recursal foi indeferido.

 6. Assim, à luz do art. 995 do CPC/15, DETERMINO o cumprimento imediato 

da decisão agravada (ref. 36).seja, REMETAM /REDISTRIBUAM os autos 

ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande/MT, com URGÊNCIA.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 436-12.2016.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediney Domingues Barros - 

OAB:14282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18538/O

 Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme 

Portaria-Conjunta n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Decisão.

Vistos.

Considerando o quanto informado às refs. 30/32 dos autos, DETERMINO a 

intimação da inventariante, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo, volvam-me imediatamente conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43306 Nr: 862-24.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julivam Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A/MT, Mauri 

Marcelo Bevervanço Júnio - OAB:24.197-A/MT

 (...) 6. DISPOSITIVO

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados pela parte autora e resolvo o mérito da fase de conhecimento, 

com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Em virtude do princípio da causalidade e da sucumbência, com fulcro no 

art. 82 do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

No entanto, com fulcro na dicção do art. 98, §3º do CPC, suspendo a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas em relação à parte 

autora, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50299 Nr: 2274-53.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, 

Claudinei Singolano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 17683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. Considerando que inexistem preliminares outras a serem 

enfrentadas ou questões processuais pendentes, DECLARO o processo 

SANEADO, por conseguinte, passo à fase de organização e 

especificação de provas.

4. Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 

do CPC, FIXO os pontos incontroversos e os controvertidos:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48453 Nr: 1222-22.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdS, Mylena Pinheiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁZIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129-MT, ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - OAB:18606/A

 Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme 

Portaria-Conjunta n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

DECISÃO.

Vistos.

 Considerando o quanto certificado à ref. 131, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 03 de JUNHO de 2020 às14h40min, 

mantendo inalteradas as demais determinações.

 Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Proceda-se à Secretaria com o lançamento/inclusão do movimento 245 

(audiência redesignada) nos presentes autos, ante a impossibilidade de 

lançamento do mesmo no Sistema Apolo Virtual pelo gabinete.

 Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46724 Nr: 387-34.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:39931

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para intimá-la 

do inteiro teor da sentença(Ref.41) com destaque para:Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para CONFIRMAR a 

liminar deferida, bem como:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% 

ao mês a contar da citação (por se tratar de responsabilidade contratual), 

e correção monetária pelo INPC, a contar da data da publicação desta 

sentença (súmula nº 362 do STJ).

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Por corolário, extingo o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

c) Diante da informação de fls. 132/133, DETERMINO que o Banco 

requerido proceda à baixa da anotação da dívida junto ao BACEN, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária por 

descumprimento, que arbitro em R$ 100.00 (cem reais), que vigorará 

enquanto perdurar a restrição ou até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47432 Nr: 665-35.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROSA DE SOUZA TORATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que promova o cumprimento de 

sentença, sob pena de remessa à Central de Arquivamento, a fim, 

também, de se evitar alegações de remessa indevida ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54119 Nr: 398-29.2018.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Paulo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que promova o cumprimento de 

sentença, sob pena de remessa à Central de Arquivamento, a fim, 

também, de se evitar alegações de remessa indevida ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000122-44.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KESSY DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar 

cumprimento de sentença. Acolho o pedido de cumprimento de sentença 

nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95. INTIME-SE a parte 

devedora, na forma do art. 513, §2º, do CPC, para pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, § 1º). 

Não efetuado o pagamento voluntário no prazo acima referido, inicia-se o 

prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525, caput, CPC), sem prejuízo de expedição, desde logo, de mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §3º, 

do CPC). Não havendo cumprimento voluntário, o que deverá ser 

CERTIFICADO, caso a parte não seja assistida por advogado, proceda o 

Sr. Contador Judicial à atualização do débito, com a incidência da multa 

acima referida, OU, caso a parte exequente possua advogado constituído, 

INTIME-O para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de extinção. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do CPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Após, RETORNEM 

os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela 

parte exequente. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS.

Autos nº. 2000003-89.2019.8.11.0092

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO DR. FÁBIO 

ALVES CARDOSO

Processo: 2000003-89.2019.8.11.0092

Classe Processual: Execução da Pena

Assunto Principal: Roubo

Data da Infração: Data da infração não informada

Polo Ativo(s): O ESTADO DE MATO GROSSO (CPF/CNPJ: 

03.507.415/0001-44)

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, s/n Bloco Seplan - Bosque da 

Saúde -

CUIABÁ/MT - CEP: 78.050-970

Polo Passivo(s): DIOMAR ROSA DE JESUS (RG: NÃOINFORMADO SSP/MT 

e CPF/CNPJ: Não

Cadastrado)

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, 0 - INCERTO - ALTO TAQUARI/MT -

CEP: 78.785-000

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do reeducando acima qualificado, atualmente em 

local incerto e não

sabido, para que dê início ao cumprimento de sua pena, nas condições 

estabelecidas por este juízo de execução penal, conforme decisão 

exarada nos autos. DECISÃO: "Primeiramente, a fim de garantir celeridade 

processual e evitar a ocorrência de prescrição da pretensão executória, 

deixo de designar audiência admonitória. Tendo em vista a inexistência de 

estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime 

aberto (Casa do Albergado), ficam estabelecidas as seguintes condições 

para o cumprimento da pena: a)proibição de ausentar-se de seu

domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem 

prévia autorização judicial; b)comparecimento pessoal ao Juízo, 

mensalmente, para informar e justificar suas atividades; c)trabalhar, cuja 

comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da 

carteira de trabalho, holerite, declaração, etc. Expeça-se Atestado de 

Pena e Mandado de Intimação, devendo o Sr. Oficial de Justiça entregar 

uma via do atestado ao reeducando e esclarecer a ele que haverá 

regressão de regime se houver o descumprimento das condições acima 

impostas bem como se praticar falta grave ou fato definido como crime 

doloso. Após, aguarde-se o decurso de prazo para término da pena. 

Ciência ao Ministério Público. Alto Taquari, 27 de novembro de 2019. 

FABIO ALVES CARDOSO Juiz de Direito." E, PARA QUE CHEGUE AO 

CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, NO FUTURO, POSSA 

ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE EDITAL QUE SERÁ 

AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. EU, 

RHAYNNER JÚNIO COSTA SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, DIGITEI.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 

11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE

Validação deste em http://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJV35 

9K9AL AHD72 QFR9B

PROJUDI - Processo: 2000003-89.2019.8.11.0092 - Ref. mov. 20.1 - 

Assinado digitalmente por Rhaynner Junio Costa Santos:04383366155

14/04/2020: JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA. Arq: Edital

Alto Taquari, 14 de abril de 2020.

RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS

Técnico Judiciário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000852-78.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000852-78.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MILLENY CHRISTTIELY MARTINS FARIAS REU: JADSON ARRUDA 

SANTOS CHAMO O FEITO A ORDEM. A fim de evitar-se futura alegação 

de nulidade e de onerar o Estado de Mato Grosso desnecessariamente, 

verifica-se às fls.32, que o réu é assistido por advogada constituída, a 

qual pugnou pela juntada no autos de procuração e substabelecimento. 

Assim, proceda-se a habilitação desta para acesso aos autos, bem como 

intime-a, sob pena de preclusão para, no prazo de 15 dias, juntar aos 

autos cópia de procuração e substabelecimento, bem como para 

apresentar contestação. ALTO TAQUARI, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000366-59.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ALTO TAQUARI (PARTE AUTORA)

C. D. D. S. M. (VÍTIMA)
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JESSICA BRAGA DOS SANTOS (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARLOS DE SOUZA MARTINS (PARTE RE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO 

PROCESSO n. 1000366-59.2020.8.11.0092 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: DELEGACIA DE 

POLICIA CIVIL DE ALTO TAQUARI Endereço: Delegacia de Polícia Civil, 0, 

CISC, cisc, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 Nome: JESSICA 

BRAGA DOS SANTOS Endereço: RUA DOIS - (66) 99655-5044, 93, 

MORADA DA PRAIA, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 Nome: 

CARLOS DANIEL DOS SANTOS MARTINS Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: DANIEL CARLOS DE SOUZA MARTINS Endereço: Incerto 

e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, a 

cerca da decisão que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em seu 

desfavor, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DECISÃO: "Verifico que há, nos autos, pedido de medida 

protetiva formulado, com base na Lei nº 11.340/2006, pela vítima Jéssica 

Braga dos Santos visando obter, em seu favor, algumas medidas de 

proteção contra a conduta de Daniel Carlos de Souza Martins. Narra à 

vítima que convive com o agressor por 09 (nove) anos, e que possuem um 

filho de 05 (cinco) anos de idade. Aduz que na data de ontem 

(28/03/2020), por volta das 18:20 horas a declarante estava em casa com 

o filho quando o agressor chegou do trabalho desferiu-lhe um tapa no 

rosto, por não concordar que a vítima tenha tomado vinho. Em razão do 

fato, aduz ter passado a noite na casa de uma amiga. Alega ainda que 

nesta manhã (29/03/2020) o requerido o requerido a procurou querendo 

reatar o relacionamento, tendo a vítima descordado. Na oportunidade, 

combinaram que o requerido sairia de casa, o que foi feito. Aduz a vítima 

que já foi agredida por outras vezes. Por tais razões, requereu as 

seguintes medidas protetivas I - Medidas protetivas que obrigam o autor da 

violência: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) 

proibição ao agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) 

proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; d) proibição frequentar a residência da 

vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica desta. DECIDO. 

Diante do requerimento expresso da ofendida, e considerando a gravidade 

e urgência do caso, com fulcro no artigo 18, inciso I, da Lei nº 11.340/06, 

DETERMINO: 1) A PROIBIÇÃO do ofensor DANIEL CARLOS DE SOUZA 

MARTINS de se aproximar da ofendida JÉSSICA BRAGA DOS SANTOS 

dos familiares desta e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de 300 

(trezentos) metros. 2) A PROIBIÇÃO do ofensor DANIEL CARLOS DE 

SOUZA MARTINS de contato com a ofendida JÉSSICA BRAGA DOS 

SANTOS, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação. 3) A PROIBIÇÃO do ofensor DANIEL CARLOS DE SOUZA 

MARTINS de frequentar o seguinte local: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica. Por outro lado: 1) 

INDEFIRO o pedido de afastamento do lar, tendo em vista a informação da 

vítima de que a o ofensor retirou-se da residência com seus pertences 

pela manhã de hoje (29/03/2020). Nos termos do artigo 18, II, da Lei supra 

mencionada deverá o Oficial de Justiça indagar à ofendida se ela já tem 

advogado constituído e, em caso negativo, se tem condições financeiras 

de contratar um, de tudo certificando-se. Caso a ofendida não tenha 

advogado constituído e nem condições para fazê-lo, após devidamente 

certificado pelo Meirinho, será nomeado defensor dativo. Se necessário 

for para o cumprimento da presente, fica desde já AUTORIZADA a 

requisição de reforço policial, devendo ser procedido na forma da CNGC. 

INTIME-SE a ofendida e o OFENSOR acerca da presente decisão, deixando 

este último ciente de que o descumprimento das determinações aqui 

constantes importará em motivo para a decretação de sua prisão 

preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se beneficie da 

liberdade provisória (se preso estiver). Dê-se CIÊNCIA ao Ministério 

Público Estadual acerca da presente decisão (artigo 18, inciso III) para 

que, eventualmente, possa pugnar o que entender de direito. SERVE 

CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA no 

que couber. Com o envio do inquérito policial, junte-se cópia da presente 

decisão. CIENTIFIQUE-SE a autoridade policial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. De Alto Araguaia/MT, para Alto Taquari/MT, 29 de março de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito Plantonista" ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O descumprimento das determinações aqui constantes 

importará em motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto 

estiver) ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória 

(se preso estiver). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS, digitei. ALTO TAQUARI, 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51113 Nr: 2408-69.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADARI BARBOSA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 24), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 

12h45min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44472 Nr: 2504-21.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Nicolau Roehering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT
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 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 20% do valor da causa.Transitada em 

julgado, arquivem-se. P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37103 Nr: 425-06.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Bradesco 

S/A, em face de Waldemar da Silva Paes, todos já qualificados.

As partes celebraram acordo – fl. 127-130, sendo restituído o bem 

apreendido ao requerido em face do parcelamento do débito.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Determino o levantamento do valor depositado na conta única do TJMT 

pelo requerente às fls.135, em favor do próprio requerente, atentando-se 

aos dados bancários informados às fls. 146-147.

Ademais, indefiro o pedido do requerido formulado às fls. 149-152, uma 

vez que conforme declaração firmada pelo mesmo, não teria nada a 

reclamar quanto ai veículo restituído.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50271 Nr: 2038-90.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Subtil de Oliveira Gomes, Laerte Barbosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dom Bosco Coelho de Oliveira, Joás 

Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednardo Rodrigues de sousa - 

OAB:10.464/GO, EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 25/08/2020 às 12h30 

(HORÁRIO MT).

Advirta-se as partes de trazerem suas testemunhas independentemente 

de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50324 Nr: 2078-72.2018.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 CHAMO O FEITO A ORDEM

Analisando detidamente os autos, verifico que o requerido compareceu 

espontaneamente no processo por meio de advogado constituído fls.117, 

o qual informou seu correto endereço, tendo inclusive sido deferido sua 

habilitação para acesso aos autos.

Assim, em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/07/2020 às 15h 

(HOÁRIO MT).

Intimem-se as partes por meio de seus advogados para comparecimento.

Saliento que as eventuais testemunhas arroladas devem ser trazidas 

pelas partes, independentemente de intimação.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42315 Nr: 1298-69.2017.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/08/2020 às 13h 

(HOÁRIO MT).

Intimem-se as partes por meio de seus advogados para comparecimento.

Saliento que as testemunhas arroladas devem ser trazidas pelas partes, 

independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33611 Nr: 1229-42.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heber Louredo Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Diante da cota ministerial de Ref. 166, determino:

I – O cancelamento da audiência designada para a data – 07/05/2020.

II - A expedição da Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis/MT, onde 

o réu se encontra segregado, com a finalidade de proceder ao seu 

interrogatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34081 Nr: 166-45.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN - ME , 

Douglas Cristiano Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34804 Nr: 562-22.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMOV S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aletheia Cristiane Blau & Cia Ltda-ME, 

ALETHEIA CRISTIANE BLAU, ELIETE MONEGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.886/MG, LUDMILA KAREN DE MIRANDA - 

OAB:140.571/MG, RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA - 

OAB:87830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 
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estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34896 Nr: 612-48.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.M.P Pneus e Acessórios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio das Candeias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34950 Nr: 648-90.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34952 Nr: 650-60.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Senna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38302 Nr: 1116-20.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antônio Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ZUANETTI - 

OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 A conciliadora para designação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40753 Nr: 358-07.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Angeloni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA - 

OAB:309428/SP, CELSO SILVEIRA - OAB:327.832/SP, YURI VINICIUS 

ONIBENI PERES - OAB:371162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41023 Nr: 528-76.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI KOPP FOLLMANN ME, NOELI KOPP 

FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41368 Nr: 746-07.2017.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Deliberador Lopes, Merce Jose Cassioti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42831 Nr: 1588-84.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VITALINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44696 Nr: 2620-27.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45472 Nr: 3026-48.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMELINDO DE OLIVEIRA SILVA 

96662514187, Ermelindo de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a alteração da Lei estadual nº 7.603/2001, pela Lei 

estadual nº 11.077/2020, que em seu art. 13, alterou a tabela de custas do 

Foro judicial, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder 

com o recolhimento das custas para a pesquisa no sistema pleiteado, 

observando-se o item 4 da Tabela B.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50224 Nr: 2020-69.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio, Marlei Fernanda 

Buscariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/08/2020 às 14h 

(HORÁRIO MT).

Advirtam-se as partes a trazerem suas testemunhas, independentemente 

de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40139 Nr: 2347-82.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSFRAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TADEU DE SOUZA - 

OAB:89.710/SP, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:195991

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 25 

de agosto de 2020 às 13:30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação, expedindo-se carta 

precatória para aquelas que residirem fora da Comarca.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-24.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LOPES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000390-24.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

DANILO LOPES BORGES EXECUTADO: BANCO BRADESCO Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23/07/2020 às 14h 

(HORÁRIO MT). Advirtam-se as partes a trazerem suas testemunhas, 

independentemente de intimação. ALTO TAQUARI, 14 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000558-26.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER OAB - MT24322/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA MURCIA MAMPRIM OAB - GO50516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000558-26.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: IVAN DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: JOAQUINA 

RODRIGUES BARBOSA Trata-se de Inventário Judicial do espólio de 

JOAQUINA RODRIGUES BARBOSA. O inventariante peticionou requerendo 

a extinção da ação, alegando que todos os herdeiros são maiores e 

capazes, sendo que estes de livre e comum acordo, optaram pela 

realização do inventário de modo extrajudicial. O ilustre representante 

ministerial não se opôs ao pleito de desistência, tampouco a realização 

deste por meio extrajudicial. Intimados a se manifestarem os herdeiros 

anuíram com o pleito de desistência. Diante do exposto, Julgo Extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Indefiro o pedido de autorização destinada ao cartório 

extrajudicial, haja vista que com a desistência da via judicial e extinção do 

processo sem resolução do mérito, este juízo torna-se incompetente para 

interferir na tramitação do inventário, que seguirá a regras próprias da via 

cartorária. Além disso, não há como autorizar representação para 

realização de ato solene sem concordância dos herdeiros de pessoa que 

sequer faleceu. Doravante, como dito acima, todos os atos necessários 

devem ser praticados na via extrajudicial, conforme suas regras próprias. 

As custas já foram recolhidas no início. P.I. ALTO TAQUARI, 14 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS.

Autos nº. 2000028-05.2019.8.11.0092

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO DR. FÁBIO 

ALVES CARDOSO.

Processo: 2000028-05.2019.8.11.0092 Classe Processual: Execução da 

Pena Assunto Principal: Decorrente de Violência Doméstica Data da 

Infração: Data da infração não informada Polo Ativo(s):

O ESTADO DE MATO GROSSO (CPF/CNPJ: 03.507.415/0001-44) Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, s/n Bloco Seplan - Bosque da Saúde 

CUIABÁ/MT - CEP: 78.050-970

Polo Passivo(s): JOSÉ IVALDO SILVA BARROS (CPF/CNPJ: 

612.265.193-18) LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, 0 - Centro - ALTO 

TAQUARI/MT - CEP: 78.785-000

FINALIDADE: do reeducando acima qualificado, INTIMAÇÃO atualmente em 

local incerto e não , para que dê início ao cumprimento de sua pena, nas 

condições estabelecidas por este juízo de execução penal, conforme 

decisão exarada nos autos.

DECISÃO: "Primeiramente, a fim de garantir celeridade processual e evitar 

a ocorrência de prescrição da pretensão executória, deixo de designar 

audiência admonitória. Tendo em vista a inexistência de estabelecimento 

penal adequado ao cumprimento da pena no regime aberto (Casa do 

Albergado), ficam estabelecidas as seguintes condições para o 

cumprimento da pena: a)proibição de ausentar-se de seu domicílio, por 
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mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia 

autorização judicial; b)comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, 

para informar e justificar suas atividades; c)trabalhar, cuja comprovação 

deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de 

trabalho, holerite, declaração, etc. d)frequência em cursos e/ou palestras 

de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica, 

oferecido pelo Município de Alto Taquari, cuja participação deverá ser 

comprovada mediante a apresentação do respectivo certificado. 

Expeça-se Atestado de Pena e Mandado de Intimação, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça entregar uma via do atestado ao reeducando e 

esclarecer a ele que haverá regressão de regime se houver o 

descumprimento das condições acima impostas bem como se praticar falta 

grave ou fato definido como crime doloso. Após, aguarde-se o decurso de 

prazo para término da pena. Ciência ao Ministério Público. Alto Taquari, 27 

de novembro de 2019. FABIO ALVES CARDOSO Juiz de Direito ."

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 

11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em 

http://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJSG8 5CF4E VSLCN HWCCA

PROJUDI - Processo: 2000028-05.2019.8.11.0092 - Ref. mov. 18.1 - 

Assinado digitalmente por Rhaynner Junio Costa Santos:04383366155 

14/04/2020: JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA. Arq: Edital

E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, RHAYNNER JÚNIO COSTA SANTOS, TÉCNICO 

JUDICIÁRIO, DIGITEI.

Alto Taquari, 14 de abril de 2020.

RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS Técnico Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000281-44.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000281-44.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Diante da manifestação 

do executado de I.D 18712103, homologo o valor exequendo. Determino o 

cadastramento da RPV por meio do Sistema SRP, nos termos do 

Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 8 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000277-07.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000277-07.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Diante da manifestação 

do executado de I.D 18711815, homologo o valor exequendo. Determino o 

cadastramento da RPV por meio do Sistema SRP, nos termos do 

Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 8 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000407-26.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000407-26.2020.8.11.0092. REQUERENTE: GISLAINE ANDREIA 

CERANTES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000273-67.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000273-67.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Diante da manifestação 

de I.D 18712121, homologo o valor exequendo. Determino o cadastramento 

da RPV por meio do Sistema SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. 

ALTO TAQUARI, 8 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000404-71.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000404-71.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000403-86.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000403-86.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000375-55.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000375-55.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000149-84.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DE MORAIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO ALVES CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000149-84.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ADAILSON DE MORAIS SILVA 

EXECUTADO: DANILO ALVES CARVALHO Defiro o pedido do exequente 

de I.D 30470233. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens 

que guarnecem a residência do executado, que bastem à garantia da 

execução. ALTO TAQUARI, 8 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000379-92.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000379-92.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV por meio do Sistema SRP, 

nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000401-19.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000401-19.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000579-02.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000579-02.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV por meio do Sistema SRP, 

nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000409-93.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000409-93.2020.8.11.0092. REQUERENTE: GISLAINE ANDREIA 

CERANTES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000187-96.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000187-96.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a não 

apresentação de embargos à execução - certidão I.D 16290594, homologo 

o valor exequendo. Determino o cadastramento da RPV por meio do 

Sistema SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 13 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000185-29.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000185-29.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a não 

apresentação de embargos à execução - certidão I.D 15813550, homologo 

o valor exequendo. Determino o cadastramento da RPV por meio do 

Sistema SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 13 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000195-39.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000195-39.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a não 

apresentação de embargos à execução - certidão I.D 20708034, homologo 

o valor exequendo. Determino o cadastramento da RPV por meio do 

Sistema SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 13 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000183-59.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000183-59.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a não 

apresentação de embargos à execução - certidão I.D 15813583, homologo 

o valor exequendo. Determino o cadastramento da RPV por meio do 

Sistema SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 13 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-35.2011.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SA TRAPIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPPE COUTO DE OLIVEIRA - FELINNE MOTORS - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EMERSON MATEUS DIAS OAB - GO0017617A (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA TEODORO DE MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA FLAVIA TEODORO DE MENDONCA OLIVEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010093-35.2011.8.11.0092. EXEQUENTE: JOSE DE SA TRAPIA 

EXECUTADO: FELIPPE COUTO DE OLIVEIRA - FELINNE MOTORS - ME 

Defiro o pedido do exequente de I.D 30812432. Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos veículos descritos no I.D 30109051. ALTO 

TAQUARI, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-14.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRENY TOLENTINO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ESTRIOTO (REQUERIDO)

Sidney Jakobe (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDEILTON TORRES ALBUQUERQUE OAB - SP373746 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000089-14.2018.8.11.0092. REQUERENTE: IRENY TOLENTINO OLIVEIRA 

REQUERIDO: SIDNEY JAKOBE, JOAO CARLOS ESTRIOTO Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando omissão na 

sentença de I.D. 26172975, uma vez a parte requerida - Sidney Jakobe foi 

condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$3.000,00, contudo não foi apreciado o pedido de condenação do 

requerido ao pagamento dos valores gastos para a quitação do contrato 
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de financiamento junto ao Banco Itaú S/A; e determinação para 

transferência do veículo do nome da autora. É o relatório. DECIDO. Com 

efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. (...) Realmente, analisando os 

autos, verifico que houve equívoco na sentença de I.D. 26172975, 

devendo a mesma ser parcialmente retificada, razão pela qual impõe-se o 

acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada. Isso 

porque, conforme Termo de Audiência de I.D 20103797, o requerido João 

Carlos Estrioto pagou R$2.000,00, referente a 50% do valor dispendido 

pela requerente para quitação do veículo junto ao ao Banco Itaú S/A. 

Assim, cabe ao requerido Sidney Jakobe o pagamento dos outros 50% do 

valor arcado pela requerente, correspondente à R$2.000,00. Ademais, 

vislumbro que não ficou determinado na sentença embargada acerca da 

obrigatoriedade da transferência do veículo objeto do presente feito para o 

último comprador indicado no I.D 12785835 - Contrato Particular de Compra 

e Venda. ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de 

declaração para eliminar a contradição e modificar a sentença embargada, 

nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para: CONDENAR o reclamado 

Sidney Jakobe a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, e R$2.000,00 (dois mil 

reais) referente ao pagamento suportado pela Autora dos valores gastos 

para a quitação do contrato de financiamento junto ao banco Itaucard S/A, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir desta data. 

Determinando que seja oficiado ao DETRAN, para que realize a 

transferência do veículo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ANO/MODELO 2010, 

Placa EQC4956, RENAVAN 206151047 para o nome de VAGNER ALMEIDA 

ROSA, RG Nº 1143271 - SESDEC/RO E CPF Nº 004.244.082-36. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).. Intimem-se 

as partes. ALTO TAQUARI, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 49697 Nr: 442-66.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdS, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN, AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O, Jose Bruno Magalhaes - OAB:MT0016147O, Ricardo 

Hanysz Souza Rhoden - OAB:25993/MT

 Vistos.

Tendo em vista a suspensão das audiências do âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso em razão da pandemia do novo Corona Vírus 

(Covid-19), conforme PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 

2020, deixo de designar audiência de instrução no presente caso, por ora.

Todavia, DETERMINO a realização de estudo psicossocial com o 

adolescente, a ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. Ainda, determino 

que o Conselho Tutelar realize acompanhamento do caso, devendo 

averiguar a existência de eventual situação de risco envolvendo o 

adolescente e sua família materna, com envio de relatório a este juízo no 

prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000011-10.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO ALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000011-10.2019.8.11.0084. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAERCIO ALVES DA SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. À vista da informação de que o benefício previdenciário não foi 

implantado (ID 31144731), OFICIE-SE o requerido para que adote as 

providências necessárias para a implantação do benefício, no prazo 

máximo de dez (10) dias, ou comprove que já implantou o referido 

benefício, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 até 

o limite de 50 mil reais e instauração de procedimento em desfavor do 

responsável pelo cometimento do crime de desobediência. Quanto ao 

cumprimento de sentença referente as parcelas retroativas, INDEFIRO o 

pedido de remessa dos autos para a contadoria para apuração do valores 

atrasados, uma vez que é ônus do credor fazer o cálculo nos moldes da 

sentença. Ademais, essa é a expressa disposição do Código de Processo 

Civil, in verbis: Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à 

Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome 

completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de 

correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas 

taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI 

- a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Assim, 

intime-se a requerente para trazer aos autos o demonstrativo do crédito 

devidamente atualizado nos moldes do artigo retro mencionado. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 15 de 

abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-24.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSARINA ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000023-24.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

DEUSARINA ALVES DE LIMA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. À vista da informação de 

que o benefício previdenciário não foi implantado (ID 31151226), OFICIE-SE 

o requerido para que adote as providências necessárias para a 

implantação do benefício, no prazo máximo de dez (10) dias, ou comprove 

que já implantou o referido benefício, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$500,00 até o limite de 50 mil reais e instauração de 

procedimento em desfavor do responsável pelo cometimento do crime de 

desobediência. Quanto ao cumprimento de sentença referente as parcelas 

retroativas, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos para a contadoria 

para apuração do valores atrasados, uma vez que é ônus do credor fazer 

o cálculo nos moldes da sentença. Ademais, essa é a expressa 

disposição do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 534. No 

cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de 

pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; 

III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo 

final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados. Assim, intime-se a requerente para 

trazer aos autos o demonstrativo do crédito devidamente atualizado nos 

moldes do artigo retro mencionado. Às providências. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Apiacás-MT, 15 de abril de 2020. Antônio Fábio 

da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-92.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000012-92.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

APARECIDA PINHEIRO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. À vista da informação de 

que o benefício previdenciário não foi implantado (ID 31151207), OFICIE-SE 

o requerido para que adote as providências necessárias para a 

implantação do benefício, no prazo máximo de dez (10) dias, ou comprove 

que já implantou o referido benefício, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$500,00 até o limite de 50 mil reais e instauração de 

procedimento em desfavor do responsável pelo cometimento do crime de 

desobediência. Quanto ao cumprimento de sentença referente as parcelas 

retroativas, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos para a contadoria 

para apuração do valores atrasados, uma vez que é ônus do credor fazer 

o cálculo nos moldes da sentença. Ademais, essa é a expressa 

disposição do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 534. No 

cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de 

pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; 

III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo 

final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados. Assim, intime-se a requerente para 

trazer aos autos o demonstrativo do crédito devidamente atualizado nos 

moldes do artigo retro mencionado. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Apiacás-MT, 15 de abril de 2020. Antônio Fábio 

da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51665 Nr: 1548-46.2012.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Damião da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que me dou por ciente do(s) Ofício(s) COREJ/IT, 

enviado(s) pela Coordenadoria de Execução Judicial do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado(s) nos autos do processo, assim 

como, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento 

em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994, art. 5º, 

§ 2º; CNGC, art. 450 e ss..

Ademais, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJe ou outro meio legal – NCPC, art. 269 e ss. -, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado expressamente pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido 

o prazo sem manifestação alguma, volte-me concluso para sentença.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 1706-96.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Souza Santos, Paulo Gregorio Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE PENAL – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) 

réu(s) RENATO SOUZA SANTOS E PAULO GREGORIO PINTO, em que foi 

reconhecida a prescrição dos crimes descritos na denúncia, razão pela 

qual o advogado manifestou pela restituição da fiança paga pelo então 

flagranteado.

A representante do Ministério Público manifestou pela procedência do 

pedido.

Isso posto, DEFIRO e, diante do pedido expresso, expeço o alvará judicial 

de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – CNGC, art. 450 e 

ss..

Ademais, decorrido o prazo para recurso da sentença proferida em 

7/11/2019, nada mais havendo a ser atendido ou informado, ARQUIVE os 

autos com as baixas e cautelas necessárias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69265 Nr: 1484-94.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Santos Sgrignoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Sgrignoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Visto e bem examinado.

Cumpra integralmente a decisão proferida em 25/3/2020, devendo 

certificar se houve ou não a imissão na posse.

Sem prejuízo disso, poderá a parte a parte adversa, através do(a) 

advogado(a), informar se ocorreu o cumprimento/adimplemento e 

manifestar expressamente sobre o pedido de expedição e transferência 

da quantia.

Após, volte-me concluso para expedição de alvará de levantamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53472 Nr: 820-68.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdN, VMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva Sousa - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 (...) .Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

credora/exequente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 200, parágrafo único, 

e 485, VIII e § 5º e e art. 775, caput.Condeno a(s) parte(s) no pagamento 

das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da 

parte adversa.Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias 

e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26208 Nr: 2251-45.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidroelétrica Figueirópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itapitã Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Dacorso - 

OAB:154132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Rodrigues de 

Oliveira Delmondes - OAB:MT - 7819

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, ciente da petição de 

ref. 12, datada de 15/4/2020, manifeste nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 262-98.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moron e Cia Ltda - Casa do Campo, Jane Moreira 

Calderan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Oliveira, Teobaldina José Ferreira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Chaves Carneiro 

Neumann Hammes - OAB:10650, Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Geisieli Gonçalves Merino - OAB:MT/ 

23076, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119, Tatiane Aparecida 

Dias de Souza - OAB:MT0021724O

 Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame 

do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores/partes são titulares do direito 

que dispõem, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, 

III, “b”.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-05.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULINO VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000027-05.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: AUTO POSTO BOLA SETE LTDA 

EXECUTADO: JOAO PAULINO VIANA Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXJUDICIAL, tendo como partes AUTO 

POSTO BOLA SETE LTDA e JOÃO PAULINO VIANA, em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito, em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto, com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual 

penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) JOÃO PAULINO VIANA 

no pagamento das taxas, despesas e custas processuais eventualmente 

remanescentes, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que pactuado de forma diversa e 

já considerado adimplido com a obrigação objeto da execução. Transitada 

em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-89.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SANAIOTTI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000875-89.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: WILSON SANAIOTTI JUNIOR 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito do NCPC, art. 771 e ss. -, tendo 

como partes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

WILSON SANAIOTTI JUNIOR, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito, em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto, 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 
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lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos 

autos, fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário. Condeno a(s) parte(s) 

devedora(s)/executada(s) WILSON SANAIOTTI JUNIOR no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais eventualmente remanescentes, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que ajuizado pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso – art. 827, NCPC. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52662 Nr: 938-75.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA CUIABANA,, João Carlos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não havendo qualquer outra causa interruptiva a ser 

reconhecida, de rigor o pronunciamento da prescrição, razão pela qual 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 14 e 924, V, do Código de Processo Civil.Custas e despesas pela 

parte autora.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72490 Nr: 3813-47.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar da Costa Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cezar Palhano da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tobias Chaves da Silva 

- OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

A requisição judicial para busca de endereço da parte requerida junto aos 

sistemas eletrônicos à disposição do juízo constitui medida excepcional, 

justificando-se nos casos em que a parte interessada comprove ter 

envidado todos os esforços e meios administrativos disponíveis para 

consegui-lo, o que não ocorreu neste feito.

Assim sendo, indefiro o pedido de ref. 30.

Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, indicar endereço 

atualizado da parte requerida ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60014 Nr: 2366-58.2017.811.0026

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Nossa Senhora da Medalha 

Milagrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4.677/MT, Francisray Arthur Santos Alves - 

OAB:18.798, Maurício Aude - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos quais 

alega que a sentença de mérito proferida padece de contradição, omissão 

ou obscuridade, com provável conflito entre a premissa e a conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Não há, no presente caso, omissão, contradição ou obscuridade. O que 

pretende a parte Embargante, na realidade, é a reforma da decisão e que 

deve ser buscada por meio de recurso próprio.

 Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular 

insatisfações quanto ao conteúdo da sentença embargada. Não são via 

processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas dos 

autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à sentença embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes.

 Impende salientar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis, não vislumbrando 

este julgador da necessidade de depoimento pessoal da embargada, 

sendo a única prova requerida pela embargante, conforme consta do 

termo de audiência de ref. 58.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão 

embargada.

 Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60073 Nr: 2390-86.2017.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Azita de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAYDE RODRIGUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20896 Nr: 1278-29.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Transporte Rodoviário Saudade Ltda, 
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Carlos Eduardo Soares da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto das Oliveiras, Getúlio de Oliveira 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Soares da Silva 

Junior - OAB:13673/MT, Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 No caso presente, há somente dois curtos trechos que concretamente 

apontam o motivo da pretensão, um nonde o autor, ora exequente, afirma 

que pelo longo tempo de tramitação da ação executiva (desde 2013) se 

verifica que a postura dos devedores é não pagar seus credores, tendo 

em vista as várias tentativas de constrição de bens sem êxito e noutro em 

que afirma existir dissolução da sociedade por transferência de cotas e 

de sócio originário quando da ocorrência dos fatos, matéria já enfrentada 

pela decisão de fls. 359/360, tornando os argumentos lançados 

absolutamente abstrato e generalista, além de acobertado pelo manto da 

coisa julgada.Sendo assim, antes mesmo de receber o incidente e 

determinar a intimação do suposto responsável pela ocultação patrimonial, 

determino que o autor emende o pedido incidental, indicando quais atos 

caracterizam ocultação/confusão ou blindagem patrimonial ou desvio de 

finalidade da pessoa jurídica, bem como explicite porque razões somente 

um dos sócios da devedora foi incluído no polo passivo do procedimento. 

Prazo de 5 dias.Emendada a peça ou omisso o requerente, conclusos 

para decisão.Publique-se.Às providências necessárias.VICTOR LIMA 

PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44365 Nr: 349-54.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S,

 Compulsando os autos, verifica-se que a questão em debate está afeta à 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos 

do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, questão, aliás, objeto de decisão 

em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 01) na qual o 

Pleno do TJMT fixou a seguinte tese:

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial."

A par disso, o TJMT editou a Resolução n. 004/2014/TP que regulamentou 

os procedimentos a serem adotados no âmbito da Justiça Estadual em 

cumprimento à Lei Federal n. 12.153/2009, na qual restou consignado no 

art. 1º que na hipótese de inexistir Juizado Especial da Fazenda Pública 

instalado na Comarca as causas que aludem à citada lei deverão ser 

processadas nos Juizados Especiais Cíveis, in verbis:

Art. 1º. A causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 

2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento;

(...)

Portanto, não há como se esquivar do cumprimento das legislações acima 

citadas, já que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, 

enquadrando-se na regra de competência absoluta disciplinada na Lei dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para continuar 

processando o feito e declino a competência ao Juizado Especial Cível 

desta Comarca de Arenápolis atuando na condição de Juizado Especial da 

Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Resolução n. 004/2014/TP c.c. 

art. 2º, §4º, da Lei Federal n. 12.153/2009.

 Promovam-se as anotações necessárias redistribuindo os autos ao juízo 

declinado.

Intimem-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 478-25.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V M DO NASCIMENTO FERNANDES ME, Vilma 

Maria do Nascimento Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu procurador habilitado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito, 

promovendo o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 11138 Nr: 1238-23.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - 

Ltda, Marlene Aparecida Bertoni Soares da Silva, Carlos Eduardo Soares 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Lucas - 

OAB:15026/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, SAIONARA 

MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 VISTOS.

Ante ao teor da manifestação de ref. 14, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de cinco dias, manifestar o que entender de direito.

Em seguida, havendo ou não manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se quanto aos rumos da 

execução em cinco dias, sob pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63930 Nr: 4552-54.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veracy Santos Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

tutela satisfativa concedida antecipadamente, declarando extinto o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do novo Código 

de Processo Civil.Deixo de condenar o requerido aos honorários 

sucumbenciais ante a ausência de pretensão resistida.Intime-se. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74031 Nr: 4521-97.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MIRANDA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilce Lourdes Di Domênico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS EMERICH JUNIOR - 

OAB:17582/O, Silvio Ferreira Freitas - OAB:19920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 Vistos.

 Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento 

(Ref. 55).

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

 Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do CPC, aplicado subsidiariamente, devendo 

o processo ser suspenso e assim perdurar até o término do prazo 

concedido pelo credor.

 Neste sentido:

“Este prazo pode ser superior a 6 meses, não se aplicando à hipótese o 

art. 265, II e § 3º, admitindo-se que a suspensão seja prolongada pelo 

tempo necessário ao cumprimento da obrigação” (RT 714/137, RJTAMG 

60/62, maioria, 67/214).

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento, que se 

findar-se-á em 31.04.2020.

Exaurido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Código de 

Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51951 Nr: 592-27.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Naitzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, Manoel Carlos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2.269/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

HELIO DOS SANTOS SILVA - OAB:14878

 Vistos

INTIME-SE O Dr. RODRIGO SCHWAB MATTOZO, OAB/MT 5849, para juntar 

aos autos instrumento procuratório no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte autora, PESSOALMENTE, 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

constituindo novo patrono e colacionar nos autos instrumento 

procuratório.

Ressalte-se que na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

Transcorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me conclusos para sentença – cód. 36.

Diversamente, aportando autos o instrumento de procuração, INTIME-SE o 

d. patrono para, no prazo de 05 dias, manifestar o que entender de direito.

INTIMEM. CUMPRA, expedindo o necessário.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54049 Nr: 1961-56.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Quintino de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Eustaquio de Oliveira 

e Silva - OAB:24365/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e nos ônus da 

sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em favor do 

réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante a 

concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54993 Nr: 2643-11.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos, Reinaldo Alexandre da Silva, José Aparecido 

dos Santos, Marli Becker Santos, Eliane Dias Pacheco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, 

Marcelo Salvi - OAB:40989, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Bruna Barbieri Dias 

Figueiredo - OAB:18720 - MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento 

(Ref. 46).

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

 Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do CPC, aplicado subsidiariamente, devendo 

o processo ser suspenso e assim perdurar até o término do prazo 

concedido pelo credor.

 Neste sentido:

“Este prazo pode ser superior a 6 meses, não se aplicando à hipótese o 

art. 265, II e § 3º, admitindo-se que a suspensão seja prolongada pelo 

tempo necessário ao cumprimento da obrigação” (RT 714/137, RJTAMG 

60/62, maioria, 67/214).

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento, que se 

findar-se-á em 01.09.2024.

Exaurido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Código de 

Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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Às providências.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69118 Nr: 2043-19.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 V I S T O S,

 Por meio da petição de ref. 31, o autor requereu a extinção do feito em 

decorrência da desistência da ação, demonstrando o desinteresse no 

prosseguimento.

Eis o relato do que importa.

D E C I D O.

Havendo pedido de desistência da ação pela parte autora, com anuência 

da parte requerida, homologo por sentença a desistência formulada, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do 

feito.

Deixo de condenar em honorários, tendo em vista os termos do acordo 

entre as partes.

Tendo em vista a preclusão lógica do prazo recursal, certifique-se o 

transito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16947 Nr: 558-33.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edair José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florêncio - OAB:MAT. 1585256

 Certifico que a parte autora foi intimada via DJE nº 10328, publicado no dia 

31/08/2018, referente a perícia médica redesignada para 27 de outubro de 

2018, às 09h30min

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47538 Nr: 588-24.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Ferreira de Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte autora requereu diligências judiciais com 

o fito de dar prosseguimento ao feito, eis que as tentativas de citação 

anteriores não obtiveram êxito.

Ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais.

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os dados pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas 

a ela disponíveis para o recebimento das informações relativas à parte 

requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil.

Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça:

Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são 

cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. 

Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340).

Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de Registro 

de Imóveis, Juntas Comerciais etc., prestam informações diretamente às 

partes, mediante procedimentos administrativos próprios, sem 

necessidade de intervenção da autoridade judicial, sendo certo que 

compete ao litigante interessado promover sponte própria diligências 

perante tais órgãos.

Em suma, a intervenção judicial para obtenção das informações 

pretendidas pela parte reclamante somente é possível após a 

comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o 

que, à evidência, não é o caso dos autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de busca pelo endereço da parte requerida 

e INTIMO a parte autora para que, no prazo de 05 dias, indique o endereço 

da parte demandada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485 do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49191 Nr: 1429-19.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermínio de Souza Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I. De pronto, data vênia, DEFIRO o pedido de fls. 86/87, deixo de designar 

audiência de conciliação prévia, inclusive, porque o procurador do ente 

público, para consecução da audiência de conciliação ou de mediação 

necessita de prévia autorização normativa (inexistente nesse caderno 

processual), o qual só poderá atuar na medida do que lhe é autorizado 

pelo texto normativo, ou seja, seria contraproducente criar pauta de 

audiência nesse sentido, eis que o procurador não teria autorização para 

fazer qualquer proposta de acordo.

II. CITE-SE o requerido para oferecer defesa no prazo da lei (art. 183, § 1º 

e art. 335, CPC), com as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil de 2015.

III. Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, INTIME-O para réplica.

IV. Após, tornem-me conclusos.

Às providências.

Arenápolis-MT, 25 de setembro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em cooperação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44832 Nr: 763-52.2014.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alíder Gonçalves de Oliveira, Maria Augusta Araújo 

Oliveira, Rosiana Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alider Gonçalves de Oliveira - 

OAB:2875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Trata-se de Ação de Jurisdição Voluntária manejada por Maria Augusta 

Araújo Oliveira e Rosiane Ferreira dos Santos.

 Determinada a intimação pessoal das autoras para dar regular andamento 

ao feito, a requerente Rosiane Ferreira dos Santos foi devidamente 

intimada e se manteve inerte ao passo que a requerente Maria Augusta 

Araújo Oliveira não foi encontrava para intimação pessoal em razão de 

sua mudança de endereço sem comunicar ao Juízo (fl. 59).

 Desta forma, as autoras, por não se manifestarem nos presentes autos, 

incorreram no disposto no art. 485, III, do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”.

Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, insuscetível de 

prorrogação.

Reputo válida a intimação da autora Maria Augusta Araújo Oliveira, vista 

que efetuada no endereço informado nos autos, pois nos moldes do art. 

274, parágrafo único do novo CPC, a autora concorreu para a extinção do 

processo ao deixar de informar corretamente o seu endereço nos autos.

Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que abandonou o processo, que aguarda providências da 

sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20855 Nr: 1237-62.2010.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT, Farid Tenório dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo da Silva Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, 

extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários 

advocatícios em favor do autor em 5% do valor da causa, suspendendo a 

cobrança ante aos benefícios da gratuidade judiciária que concedo em 

favor do requerido.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 1990-72.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio de Lira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte autora requereu diligências judiciais com 

o fito de dar prosseguimento ao feito (ref. 61), eis que as tentativas de 

citação anteriores não obtiveram êxito.

Ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais.

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os dados pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas 

a ela disponíveis para o recebimento das informações relativas à parte 

requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil.

Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça:

Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são 

cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. 

Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340).

Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de Registro 

de Imóveis, Juntas Comerciais etc., prestam informações diretamente às 

partes, mediante procedimentos administrativos próprios, sem 

necessidade de intervenção da autoridade judicial, sendo certo que 

compete ao litigante interessado promover sponte própria diligências 

perante tais órgãos.

Em suma, a intervenção judicial para obtenção das informações 

pretendidas pela parte reclamante somente é possível após a 

comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o 

que, à evidência, não é o caso dos autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de busca pelo endereço da parte requerida 

e INTIMO a parte autora para que, no prazo de 05 dias, indique o endereço 

da parte demandada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485 do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60390 Nr: 2567-50.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Guimarães Scarpatt, Osmar Scarpatt, 

MARILIA SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento 

(Ref. 46).

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

 Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do CPC, aplicado subsidiariamente, devendo 

o processo ser suspenso e assim perdurar até o término do prazo 

concedido pelo credor.

 Neste sentido:

“Este prazo pode ser superior a 6 meses, não se aplicando à hipótese o 

art. 265, II e § 3º, admitindo-se que a suspensão seja prolongada pelo 

tempo necessário ao cumprimento da obrigação” (RT 714/137, RJTAMG 

60/62, maioria, 67/214).

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento, que se 

findar-se-á em 25.06.2020.

Exaurido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Código de 

Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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Às providências.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000671-81.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE PAULA ABRAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000671-81.2019.8.11.0026. 

AUTOR(A): EDUARDO DE PAULA ABRAO REU: JAQUELINE RODRIGUES 

DE SOUZA Vistos. I - Resta prejudicado a análise do pedido de realização 

de estudo psicossocial no prédio do Fórum, posto que o requerido afirmou 

que ficaria na cidade até o dia 25/03/2020. II - Aguarde-se a término do 

prazo de suspensão estabelecido como forma de prevenção ao 

COVID-19. III - Após, intime-se a equipe interdisciplinar para que proceda 

com a realização do estudo psicossocial, no prazo de 15 (quinze). IV – 

Expeça-se carta precatória com a finalidade de realizar estudo 

psicossocial na residência do requerente. V – Com a juntada do estudo 

psicossocial, manifeste-se as partes e o representante ministerial. VI – 

Derradeiramente, voltem-me os autos conclusos para deliberações. 

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário. Victor lima Pinto 

Coelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000645-83.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BLAZIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000645-83.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: RAFAEL BLAZIS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. I - Em atenção 

ao princípio da instrumentalidade das formas, ACOLHO o pedido formulado 

pelo requerente (Id. 30663882) e, por isso, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 15 (QUINZE) DE SETEMBRO DE 2020, 

ÀS 13H00MIN, oportunidade em que as testemunhas deverão comparecer 

independe de intimação, podendo ser presumida a desistência em caso de 

ausência. II - Cumpra a Secretaria as seguintes providências: (a) 

Intimem-se a parte requerente por meio de seu patrono constituído, via 

DJE; (b) Intime-se, ainda, o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe para comparecer na audiência. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000185-96.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000185-96.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: NILSON GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO em parte 

o pedido retro. Assim, OFICIE-SE ao Instituto Réu determinando que seja 

feita a implantação do benefício em favor da parte autora, NO PRAZO DE 

05 DIAS, bem como sejam remetidas cópias dos documentos pessoais da 

parte autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e responsabilização por crime de desobediência. Com 

ou sem a manifestação por parte do INSS, dê-se novas vistas ao 

Advogado da parte autora. Intime-se e se cumpra, expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-86.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000552-86.2020.8.11.0026. AUTOR: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA 

REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais com pedido liminar proposta por Cassio Vinicius 

Fonseca Meira em face de Telefônica Brasil S.A (Vivo), ambos 

qualificados nos autos. Aduz em pleito inicial que é profissional liberal que 

se utiliza da linha telefônica nº 65 99942-1178, cujos serviços de telefonia 

são fornecidos pela reclamada. Assevera que em razão do isolamento 

social originado pela pandemia do COVID-19 o terminal telefônico é seu 

único meio de contato com seus clientes, bem como única forma de dar 

continuidade ao seu trabalho, possibilitando-lhe auferir renda. Segue 

historiando que, apesar de decisão judicial e disposições estabelecidas 

pela ANATEL, a reclamada suspendeu completamente os serviços de 

telefonia da linha telefônico do reclamante, o que lhe acarreta sérios 

prejuízos, impossibilitando a continuidade de seu trabalho. Requereu 

concessão de liminar para ver restabelecido o fornecimento de serviços 

telefônicos até o julgamento meritório. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, afunila a análise 

judicial exclusivamente sobre os elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento da medida de urgência, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art.300). No caso dos autos, após verificar os 

documentos que instruíram a petição inicial e os argumentos lançados, 

observo que resta presente o ‘periculum in mora’, pois, devidamente 

comprovado a suspensão dos serviços telefônicos, conforme as 

alegações do requerente na inicial. De outro lado, presente também o 

fumus boni iuris visto que o autor comprova nos autos que é profissional 

liberal do Direito, advogado, utilizando-se da linha telefônica para trabalho, 

sendo o mesmo número fornecido no rodapé da petição inicial, onde o 

requerente mantém contatos com clientes e interessados em contratar 

seus serviços. Ademais, verifica-se que dos autos tombado sob o número 

5004662-32.2020.4.03.6100, em trâmite na 12ª Vara Cível Federal de São 

Paulo, houve decisão judicial determinando que as empresas prestadoras 

de serviços de telefonia se abstenham de suspender e/ou interromper o 

fornecimento dos serviços de telefonia durante o período de emergência 

de saúde relativa ao coronavírus (Covid-19), devendo as empresas 

prestadoras de tais serviços restabelecerem o fornecimento para os 

consumidores que tenham sofrido corte por inadimplência, o que se 

amolda corretamente ao caso em tela. Ante o exposto, atendidos os 

pressupostos autorizadores, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, a fim 

de que haja o restabelecimento dos serviços de telefonia da linha 

telefônica em discussão, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária 

que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento 

desta decisão. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de 

suspender os serviços durante o período de emergência de saúde relativa 

ao Covid-19. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 
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ser realizada, conforme pauta do CEJUSC. ADVIRTA-SE a parte Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. As providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000421-22.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY VIEIRA (IMPETRADO)

AUDISON DA SILVA LIMA (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT (IMPETRADO)

ERASMO CARLOS CONTADINI (IMPETRADO)

IRANI RODRIGUES DOS SANTOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo nº: 1000421-22.2020.8.11.0088 

Impetrante: Jonas Rodrigues da Silva Impetrado: Irani Rodrigues dos 

Santos, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de 

Aripuanã/MT e Outros VISTOS, Trata-se de ação mandamental ajuizada 

por Jonas Rodrigues da Silva, mandatário eleito para o cargo de Prefeito 

do Município de Aripuanã/MT, Gestão Administrativa 2017/2020, pugnando 

em nome próprio e não na condição de alcaide, por meio da qual pretende 

“anular atos ilegais” que teriam sido perpetrados pelo Presidente da Casa 

de Leis do Município e pelos membros da Comissão Parlamentar 

Processante, instituída pela Resolução n. 016/2020, da aludida Câmara 

Municipal. De acordo com a peça exordial, o primeiro impetrado, Irani 

Rodrigues dos Santos, na condição de Presidente da Câmara Municipal de 

Aripuanã-MT, permitiu o processamento de denúncias contra a 

Administração Municipal, sem observar o devido regramento estabelecido 

na legislação local e no próprio Regimento da Casa Legislativa, inclusive 

instalando Comissão Processante em face do Alcaide, ao arrepio do 

devido processo político que rege esse tipo de ato administrativo do ente 

legiferante. Da mesma forma, atribui aos outros três impetrados, Valdecy 

Vieira, Audison da Silva Lima e Erasmo Carlos Contadini, respectivamente, 

Presidente, Relator e Membro da Comissão de Investigação e Processante 

da Câmara Municipal de Aripuanã-MT, criada pela Resolução Nº 016/2020 

da própria Casa de Leis, a prática de atos deliberativos e ordinatórios sem 

a observância do devido processo legal, atropelando a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, e decidindo de modo generalista e 

impreciso sobre fatos que estariam condicionados pelo princípio da 

tipicidade sancionatória. Resumidamente, assinala o impetrante que: (i) ao 

receber denúncia de cidadão municipal, datada de 1º de abril de 2020, a 

Casa de Leis simplesmente emitiu notificação (nº 001/2020) ao Alcaide, da 

existência do pedido de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, 

cuja finalidade seria investigar o cometimento de supostas infrações 

político-administrativas pelo Chefe do Executivo Municipal, sem proceder, 

previamente, à análise do preenchimento dos requisitos formais para 

processamento de pedido dessa natureza, que, segundo afirma, seria 

inepto de origem, porque a narrativa dos fatos não possuiria congruência 

e o denunciante sequer comprovou sua condição de regularidade eleitoral 

para exercício do direito de petição junto à Casa Legislativa; (ii) reverbera, 

ainda, não ter havido, conforme determina o art. 33 do Regimento Interno 

da Câmara de Vereadores, a formalização de pedido, signatado por pelo 

menos um terço de seus membros, para instauração de CPI destinada à 

apuração de fato determinado e por prazo certo; (iii) aduz que mesmo 

faltando competência à Câmara Municipal para análise da denúncia feita 

pelo popular, porque os fatos nela alinhavados, não se amoldariam de 

forma objetiva às hipóteses de infrações político-administrativas, descritas 

por tipos abertos nos incisos do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 201/1967, a 

questão foi colocada em pauta e a denúncia recebida, sem especificar por 

quais infrações o Alcaide estava respondendo; (iv) prossegue afirmando 

que não recebeu, validamente, a notificação para e defender, porque o 

documento encaminhado estaria parcialmente ilegível, sem identificar com 

precisão as condutas que são atribuídas ao agente público, finalizando 

para asseverar que não foi cientificado nem da sessão de recebimento da 

denúncia nem mesmo daquela que decidiu por seu afastamento do cargo, 

violando seu direito de contraditório, aduzindo, ademais, que sequer da 

decisão de afastamento foi formalmente notificado; (v) argumenta, ainda, 

existir nítida hipótese de impedimento/suspeição da atuação de um dos 

membros da Comissão Processante, porque o Vereador Valdecy Vieira, 

ocupou o cargo de Secretário de Infraestrutura (Secretaria de Obras) em 

período que coincidiria com alguns dos pontos da denúncia, e, sendo 

assim, não poderia atuar como membro da comissão que investigava atos 

da Gestão Administrativa que ele próprio participou; (vi) por fim, verbaliza 

haver rito procedimental expresso previsto no Decreto-Lei nº 201/67, mais 

precisamente em seu aert. 5º, que não prevê possibilidade de afastamento 

temporário do agente político processado, o que inquinaria de validade a 

decisão exarada pela Câmara Municipal e materializada no Decreto 

Legislativo n. 016/2020 , que decidiu pelo afastamento cautelar do cargo 

ocupado pelo impetrante. Em breves linhas, são esses os vícios, de forma 

e de conteúdo, que o impetrante atribui ao procedimento parlamentar que 

acoima de abusivo e ilícito, perquirindo, nessa quadra de cognição 

sumária, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do 

Decreto Legislativo nº 016/2020, determinando o imediato retorno do 

impetrante ao cargo eletivo, assim como a interrupção dos trabalhos da 

Comissão Processante nº 001/2020, pela inobservância de princípios 

constitucionais, legais e regimentais atinentes a matéria. Resenhados os 

fatos processuais, calha inicialmente recordar que a cognição realizada 

no âmbito liminar de ação mandamental é restrita e provisória, 

afunilando-se o juízo de delibação à verificação da presença ou não dos 

pressupostos legais esculpidos na Lei nº 12.016/2009 para a concessão 

da antecipação da tutela de fundo, quais sejam, plausibilidade do direito e 

violação ou ameaça a ele. Nesse diapasão a lição antiga, mas sempre 

atual, da Corte Suprema: "Mandado de segurança. Liminar. Embora esta 

medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão 

especificados no art. 7º, II da Lei nº 1.533/51, a saber: a) relevância do 

fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a 

ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança. Não concorrendo 

estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar" (RTJ 112/140, Rel. Min. 

ALFREDO BUZAID – grifo nosso). Assentados os limites da cognição 

perfunctória que ora se realiza, e forte na ideia de que o deferimento da 

liminar mandamental está condicionado à demonstração do direito líquido e 

certo em que se escora a impetração estampado em cores vivas, 

passa-se à aferição dos argumentos mandamentais a fim de verificar se a 

pretensão acha-se escorada em direito ao menos aparente, já que o risco 

de lesão grave é evidente, pela gravidade política e fática da decisão de 

afastamento do Alcaide. Dito isso, como resumido acima, funda-se o 

impetrante em razões de forma (inobservância do rito procedimental para 

recebimento da denúncia popular e abertura da Comissão Processante; 

ausência de substituição de membro da comissão processante que seria 

flagrantemente impedido de nela atuar; inexistência de contraditório 

substancial e formal, pela remessa incompleta da peça acusatória e a não 

intimação a participar das sessões deliberativas realizadas na Casa de 

Leis; ausência de votação da proposição para formação da comissão 

processante e de formalização de pedido de ao menos 1/3 dos membros 

da Casa para instauração de CPI), e em questões de mérito, de conteúdo 

material (inépcia da denúncia; generalidade das acusações; ausência de 

tipificação do fato certo e determinado objeto de investigação parlamentar; 

desrespeito ao rito procedimental aplicável aos processos de apuração de 

infração politico-administrativa, pela ausência de previsão legal de 

afastamento temporário do agente político do cargo), razão porque se 

mostra bastante relevante que a análise se faça de forma decotada, de 

modo a facilitar a compreensão do decisum e, ao mesmo tempo, possa-se, 

respeitado o grau de delibação que se faz em âmbito horizontal e não 

vertical de profundidade, abordar as questões de relevância suscitadas 
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no pedido liminar. Pertinente aos alegados vícios procedimentais, no 

recebimento da denúncia até a formação da Comissão Processante, a mim 

se afigura relevante recordar que todos os aspectos processuais 

concernentes à averiguação de condutas reputadas ilícitas ou irregulares 

a agentes políticos municipais, encontra-se regulamentados no 

Decreto-Lei nº 201/1967, que descreve e diferencia crimes de 

responsabilidade (art. 1º) e infrações político-administrativas previstas no 

art. 4º do mesmo Diploma Legal, estabelecendo-se a forma pela qual se 

devem processar tais procedimentos apuratórios, e isso significa dizer 

que a densidade normativa de tais normas, e seu caráter nacional, impõe 

uma restrição objetiva e concreta à competência legislativa dos entes 

municipais, que na edição de suas Leis Orgânicas e Regimentos Internos 

Legislativos, no que é pertinente à regulamentação legal para apuração de 

crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas tem sua 

criatividade normolegislativa reduzida. Sobre o tema: SÚMULA 722/STF: “ 

São da competência legislativa da União a definição dos crimes de 

responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de 

processo e julgamento. Petrificada essa premissa basilar, extrai-se da 

impetração que ao entender do demandante, o recebimento de denúncia 

popular, a deliberação sobre seu processamento, a decisão de formação 

de Comissão Processante deveria seguir o rito regimental da Casa de Leis, 

porque, em sentido prático, se equivaleria à propositura de instalação de 

Comissão Parlamentar de Inquérito, e, sendo assim, exigiria que a 

denúncia fosse referendada por, pelo menos, 1/3 dos Vereadores, que se 

observasse quórum e prazos regimentais para designação de sessões e 

realização de atos legislativos, o que, obviamente, conflita-se com a regra 

específica, nacional e própria criada no aludido diploma legislativo federal. 

De forma sucinta e bastante clara: o procedimento a ser seguido é o do 

art. 5º do Decreto-Lei n. 201/67, as hipóteses de impedimentos são 

aquelas descritas no referido dispositivo normativo, e em nenhum dos 

incisos desta norma procedimental, há a exigência de atendimento às 

formalidades que o impetrante afirma terem sido violadas. Em resumo: a 

denúncia apresentada por Paulo Rafael Fernandes, servidor público 

municipal, na data de 27/03/2020, expos fatos e indicou provas de suas 

afirmações, e, respeitada a determinação do inciso II, do art. 5º suso 

mencionado, em sessão pública realizada no dia 30/03/2020, a Câmara 

Municipal decidiu por receber a denuncia, com unanimidade de votos, 

conforme ata de id. 31247335, e nesse mesmo ato procedimental, 

constituiu-se a comissão processante, não havendo nisso, repita-se, 

ilegalidade, irregularidade ou desvio procedimental nenhum. Desse modo, a 

aventada irregularidade procedimental no recebimento e processamento 

da denúncia “escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com 

a exposição dos fatos e a indicação das provas” e na formação da 

Comissão Processante, não existe, inclusive porque, reitere-se, a única 

hipótese de impedimento para que o Vereador integre a aludida comissão 

é que tenha sido ele o autor da representação, o que não aconteceu na 

hipotese. Sendo assim, rejeito o pedido liminar de suspensão dos 

trabalhos da comissão processante, porque inexiste qualquer 

irregularidade ou ilegalidade no procedimento, formalmente, falando, até 

aqui adotado pela Casa Legislativa. Lado outro, no que pertine à questão 

atinente ao afastamento cautelar e temporário do agente político do cargo 

de Prefeito Municipal, ato consubstanciado e materializado no Decreto 

Legislativo n. 016/2020, a mim parece que a razão acompanha o 

impetrante, porque, ao menos em sede de cognição provisória, há 

evidentes indícios de exacerbação dos poderes e da competência da 

comissão processante, porque, inobstante haja referencia expressa no 

ato atacado de previsão legal para tal medida (arts. 84 da LOM, 104, § 9º 

do Regimento Interno da Casa Legislativa e no art. 203, § 2º da 

Constituição Estadual), as hipóteses de cabimento elencadas em tais 

diplomas normativos são distintas à natureza político-administrativa do 

procedimento sancionatório previsto no art. 5º do Decreto-Lei n. 201/67. 

Explico melhor: o referido Decreto-Lei n. 201/67 estabeleceu duas distintas 

classes de infrações, aquelas previstas no art. 1º em seus 23 incisos, 

que caracterizam os chamados “crimes de responsabilidade” e 

sujeitam-se ao manejo da competente ação penal pública, expondo o réu 

às sanções de reclusão, de 2 a 12 anos ou de detenção, de 3 meses a 3 

anos; e aqueloutras, classificadas como infrações político-administrativas, 

alinhavadas no art. 4º do mesmo Diploma Legal, e que está submetida ao 

crivo do Legislativo Municipal. E somente nas hipóteses de crimes stricto 

sensu, é que o art. 2º, II, do Decreto-Lei em comento (e por simetria, os 

dispositivos legais citados na decisão legislativa, especialmente, o art. 

203, § 2º da CE/MT) preveem a possibilidade de afastamento cautelar do 

agente político processado, não se estendendo essa faculdade para as 

hipóteses de processamento do julgamento político das infrações 

administrativas porventura perpetradas pelo Alcaide. Vale dizer: reforçada 

a tese da competência privativa da União, para legislar sobre direito penal 

e processual penal, inclusive no que pertine aos chamados “crimes de 

responsabilidade”, como expressamente restou consagrado na Súmula 

Vinculante 46[1], dúvidas não remanescem de que o procedimento 

aplicável tanto às espécies definidas no art. 1º, quanto às infrações 

elencadas no art. 4º, do Decreto-Lei n. 201/67, é norma de âmbito nacional 

e de atribuição privativa da União, não sendo possível pretender-se 

ampliar sanções ou criar técnicas e mecanismos de investigação e de 

processamento que divorciem-se daquilo que está esquadrinhado na 

norma federal. Tudo isso posto, é forçoso assinalar que, quanto às 

infrações político-administrativas elencadas no art. 5º do Decreto-Lei n. 

201/67, não existe previsão alguma de afastamento temporário do agente 

político processado, porque a única sanção cabível é a cassação, após o 

regular processamento do rito político administrativo estabelecido nos 

incisos da norma supra mencionada. Colho da jurisprudência recente: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 

DEFERIU LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA, COM 

SUSPENSÃO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE HAVIA AFASTADO O 

IMPETRANTE DAS FUNÇÕES DE PREFEITO MUNICIPAL E DETERMINAÇÃO 

DE SEU RETORNO ÀS ATIVIDADES. DECISÃO AGRAVADA QUE SE GUIOU 

PELOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA A 

MEDIDA DE AFASTAMENTO PROVISÓRIO DO PREFEITO PELA CÂMARA 

MUNICIPAL. DESPROVIMENTO RECURSAL. 1. Em conformidade com o 

disposto no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança), o Magistrado, aos despachar a inicial do Mandamus, deverá 

conceder liminar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado 

puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 2. 

Compulsando-se a interlocutória agravada, verifica-se que o Magistrado a 

quo atentou para ambos os requisitos legais. 3. Além de, à primeira vista, 

as supostas irregularidades atribuídas ao Prefeito como justificativa para 

seu afastamento liminar por meio de Decreto Legislativo se referirem a 

crimes de responsabilidade fora da competência da Câmara Municipal, o 

Decreto-Lei nº 201/1967, em hipótese de cometimento de infrações 

político-administrativas previstas no art. 4º, somente prevê a sanção de 

cassação, consoante se depreende do art. 5º e incisos, a qual somente 

deverá ser aplicada ao final do trâmite legal lá previsto. 4. Frise-se que o 

afastamento liminar só é autorizado no caso dos crimes de 

responsabilidade previstos no art. 1º do Decreto nº 201/1967, de 

competência do Judiciário, para resguardar a instrução processual (art. 

2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967), de que claramente não trata a 

presente hipótese, em evidência que a medida de afastamento foi 

determinada pela Câmara Municipal em sede administrativa. 5. Resta 

igualmente configurado nesse momento processual o perigo de dano, 

porquanto o agravado ficaria impedido de exercer cargo para o qual foi 

legitimamente eleito por meio de decisão administrativa desprovida de 

respaldo legal. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido...” 

(TJ-CE - AI: 06245582320158060000 CE 0624558-23.2015.8.06.0000, 

Relatora: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 

08/05/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2019). 

Ante a tudo o quanto foi exposto, DEFIRO, PARCIALMENTE, a liminar 

mandamental, apenas para sustar os efeitos do Decreto Legislativo nº 

016/2020, que afastou o impetrante do cargo eletivo que ocupava, pelo 

prazo de 90 dias, ante a ausência de previsão legal para essa espécie de 

medida cautelar no âmbito do procedimento de apuração das infrações 

político-administrativas definidas no art. 4º do Decreto-Lei n. 201/67, 

determinando o retornando imediato do requerente ao cargo de Prefeito 

Municipal de Aripuanã/MT. Rejeito o pedido de suspensão do processo 

investigatório iniciado na Câmara Municipal, bem como o pedido de 

suspensão da comissão processante lá instaurada. Expeça-se mandado 

de notificação das autoridades impetradas quanto à decisão aqui exarada, 

constando a notificação para que, querendo, apresentem as informações 

que julgarem cabíveis ao deslinde da ação mandamental, no decêndio 

legal. Por se tratar de matéria afeta ao interesse público primário, após as 

informações, vistas ao Parquet para parecer. Empós, retornem-me para 

decisão, ante o descabimento de dilação probatória em sede mandamental. 

Publicado no PJe. Providências necessárias. Aripuanã/MT, 15 de abril de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação. [1] A definição 

dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas 
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normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa 

da União.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56724 Nr: 500-91.2015.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte requerente.

Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, II 

e III, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56930 Nr: 633-36.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PLÁCIDO GOES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Autos nº 633-36.2015.811.0088

Código: 56930

Requerente: Joaquim Luiz De Sousa

Requerido: Rubens Plácido Goes Junior

VISTOS.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos morais, estéticos, materiais, 

perdas c/c lucros cessantes, proposta por Joaquim Luiz de Souza em 

face de Rubens Plácido Góes Junior, diante do acidente de transito sofrido 

na data de 26/01/2012.

Compulsando aos autos, vislumbro que a audiência de instrução 

designada de Ref. 45, foi cancelada (ref. 59), encontram-se pendente de 

realização.

 Portando, designo audiência de instrução para a data de 22 de julho de 

2020 ás 17:30 min, cabendo aos advogados das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência designada, sendo a intimação por via judicial opção residual, 

quando comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, 

§4º, inciso I, CPC).

Advirto, ainda, que inércia dos advogados em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo para 

realização da solenidade designada.

Às providências.

 Aripuanã/MT, 14 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57606 Nr: 1005-82.2015.811.0088

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1005.82.2015.811.0088

Código: 57606

Requerente: Sergio Malthezo

VISTOS.

Cuida-se de pedido de publicação de testamento particular formulado por 

Sergio Malthezo, diante da disposição de última vontade deixada pelo de 

cujus João Malthezo.

Tratando-se de testamento particular, nos termos do artigo 1.878 do CC, 

designo audiência de confirmação para o dia 22 de junho de 2020 às 

13:00 horas, ato no qual proceder-se-á a inquirição das testemunhas que 

subscreveram o testamento particular, sobre a veracidade do fato da 

disposição ou, ao menos, sobre a sua leitura perante elas, bem como se 

reconhecem as próprias assinaturas e a do testador.

Citem-se e intimem-se os herdeiros legítimos que não figuraram como 

requerentes do pedido inicial, cientificando-lhes da data da audiência.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência, advertindo que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do CPC/2015.

Por fim, intime-se o representante do Ministério Público Estadual (art. 737, 

§ 2º do CPC).

 Às providências.

Aripuanã/MT, 14 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57822 Nr: 1120-06.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ANTONIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Ante ao exposto, constatada a ocorrência de coisa julgada material que 

obstar o processamento JUGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no que reza o inciso VI, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58298 Nr: 1404-14.2015.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLENE MARIANO G. DE FREITAS, MARCOS 

CAMARGO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação monitoria verbalizada Auto Peças Rondobrás Ltda em 

face de Dirlene Mariano G. de Freitas objetivando a satisfação da dívida 

advinda de cheques sem provisão de fundo no valor de R$ 11.449,45.

Manifesta-se a autora querendo a realização de pesquisa por meio dos 

sistemas Infoseg e Siel, a serem feitas por este juízo, no intuito de localizar 

o endereço atualizado do requerido, para efetivação da sua citação.

 Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas (ref.31), defiro o pedido para requisição de 

informações sobre seu endereço atualizado por meio do sistema Infoseg e 

Siel.

 Restando exitosa a providência, cite-se.

Caso contrário, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 

dias, pena de extinção do feito.
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Às providências.

Aripuanã/MT, 14 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58743 Nr: 1702-06.2015.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO K. SATO-ME, FRANCO KAZUHIKI 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Realizada a pesquisa, dê-se vistas ao exequente pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

Sem prejuízo, porque a execução tramita há quase um lustro , e tendo em 

vista que a ideia de prescrição intercorrente não é uma novidade do 

CPC/15, existindo desde o Código de Processo Civil de 1973, que, desde 

àquele tempo, já trazia consigo a ideia de que inexistem direitos 

patrimoniais imprescritíveis em nosso sistema jurídico, ante a preferência 

dogmática e irrestrita do legislador constituinte pela ideia de estabilidade e 

segurança como ponto central do sistema jurídico, determino a intimação 

da exequente para, nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de 

Ritos vigente, se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição 

intercorrente na hipótese versanda, enfrentando as teses fixadas no IAC 

n. 01/STJ, verbis:

“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, 

conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, 

inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas 

hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada 

em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair 

interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional 

ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da 

norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de Competência n. 01, 

Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000612-04.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes, para querendo, impugnar o cálculo de liquidação de 

débito Id 31269007, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000614-71.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar o cálculo de liquidação de 

débitos Id 31273194, no prazo legal.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

 

 PORTARIA N. 11/2020-DF

A Exma. Dra. Daiane Marilyn Vaz, Juíza de Direito e Diretora do Foro desta 

Comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei.

Considerando a pandemia, causada pelo COVID-19;

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 

e a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que determinam a 

execução dos trabalhos de forma remota (teletrabalho) pelos servidores 

do poder judiciário;

Considerando também a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no expediente 0014539-90.2020.8.11.0000;

Considerando ainda que boa parte dos processos que se amoldam na 

determinação exarada no expediente 0014539-90.2020.8.11.0000, são 

físicos, e que para determinar nos processos as suspensões de que trata 

o expediente supracitado, seria necessário determinar que os servidores 

desta comarca retornassem ao labor no fórum para localizar e realizar 

conclusão dos processos um a um, o que destoa do determinado nas 

portarias 247 e 249;

RESOLVE:

Art. 1º - DISPENSAR a realização de prestação de serviços à comunidade 

decorrentes de condenação a penas restritivas de direitos, celebração de 

suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução 

penal, pelo prazo de 90 (noventa) dias ou enquanto perdurar a situação 

de emergência de saúde pública.

Art. 2º - DETERMINAR a remessa de cópia desta portaria à Polícia Militar, à 

Polícia Civil, à Prefeitura Municipal, bem como determinar que seja afixada 

cópia no fórum desta comarca, de forma visível à população.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-secópia à Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Brasnorte/MT, 07 de abril de 2020.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68026 Nr: 3045-30.2017.811.0100

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDPCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS, LNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410-B/MT, MARCIA FERREIRA PADILHA - OAB:MT 24.298

 INTIMAÇÃO DA DEFESA, da parte dispositiva da sentença, a seguir 

transcrita: "Com efeito, o lapso temporal transcorrido entre os fatos e 

eventual medida a ser efetivamente aplicada descaracteriza a finalidade 

socioeducativa de qualquer sanção a ser aplicada às adolescentes. Além 

de tudo, uma das representadas já atingiu a maioridade. Diante do exposto 

e, por tudo mais que dos autos consta, deixo de aplicar medida 

socioeducativa a Laila Pereira da Silva e Luana Nunes Pereira, por 

consequente, extingo o processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem 

custas, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA. Dou esta por publicada e estas por 

intimadas. Registre-se. Oportunamente arquive-se. Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 2327-62.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal instaurada em face de Devanir Aparecido de 

Araújo, pela suposta prática dos crimes previstos 157, § 2º, inciso II, c/c § 

2º-A, inciso I, do Código Penal (Fato01), artigo 157, § 2º, incisos II e V, c/c 

§ 2º-A, inciso I, do Código Penal (Fato 02), artigo 329, § 1º, do Código 

Penal (Fato 03) e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Fato 04), na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consta que o acusado foi preso em 30/11/2019, por força do mandado de 

prisão expedido por este Juízo (incidente de Código 79943).

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2019 (ref. 4).

À ref. 24, fora transladada para estes autos cópias do incidente de código 

79943, contendo a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado 

(fls. 01/05), mandado de prisão (fls. 06/08), a comunicação do Juízo da 

Comarca de Comodoro acerca da prisão do acusado e cumprimento do 

mandado de prisão (fls. 10 e 11/12), bem como ofício nº 

3254/2019/GAB/SAAP/SESP, informando que o preso deveria permanecer 

na Cadeia Pública de Comodoro.

Citado (ref. 25), apresentou resposta à acusação por meio de defesa 

nomeada (ref. 30).

Não verificada qualquer hipótese do artigo 397 do CPP, foi designada 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01/04/2020, às 15h40min. 

(ref. 32).

Considerando a suspensão dos prazos, em razão da pandemia COVID-19, 

a audiência outrora designada foi cancelada, ocasião em que foi 

reanalisada a prisão do réu (ref. 90).

À ref. 102, foi juntado o ofício nº 654/2020, solicitando providências 

quanto ao réu custodiado na Cadeia Pública da Comarca de Comodoro/MT.

É o relatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que já houve comunicação 

acerca da disponibilização de vaga e permanência do réu na Cadeia 

Pública da Comarca de Comodoro/MT, mediante o ofício da SAAP, juntado 

à ref. 24, destes autos. Assim, considerando a solicitação para 

providências, oficie-se o Juízo da Comarca de Comodoro/MT, anexando o 

referido ofício de nº 3254/2019/GAB/SAAP/SESP.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60330 Nr: 712-42.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAXIMO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Gianini Leite - 

OAB:20037-A/MT

 Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu JOSÉ MÁXIMO DE AGUIAR, 

pela prática do crime previsto no artigo 129, §1º, II, e §10, do Código 

Penal;b)DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do réu, quanto ao 

delito de ameaça, com esteio nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos VI, 

ambos do Código Penal.DEIXO DE CONDENAR o réu ao pagamento das 

despesas processuais, uma vez que se declarou hipossuficiente quando 

da sua citação (ref. 16).Passo à dosimetria da pena (adoção do critério 

trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional 

da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição 

Federal(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-75.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIELI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010349-75.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: CRISTIELI APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como DEOCLIDE BROHL ME, se fez 

representar por simples preposto na audiência de conciliação realizada, o 

que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. O 

Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa 

e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 
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os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-71.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000286-71.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:MILENA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LENARA 

RODRIGUES NOGUEIRA, MILENA RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 29/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-41.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA SIRLENE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida, por meio de seu advogado, para que 

apresente contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-17.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIVELINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, para que 

apresente contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-77.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº: 8010420-77.2016.8.11.0100 Reclamante: Eneida Teresinha 

Frandoloso & Cia Ltda. - EPP Reclamado: Max Santos Silva SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai da 

manifestação anexa ao Id. nº 29957530, verifica-se que a parte 

Reclamante pugnou expressamente pela desistência do feito. Preconiza o 

Enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) que: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo supra ao caso em comento, bem como, em não havendo 

indícios de litigância de má-fé por parte da empresa Demandante (tanto é 

que o Reclamado sequer chegou a ser citado), tenho que outro caminho 

não a ser trilhado por este juízo, senão homologar o pedido de desistência 

formulado nos autos. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no 

Enunciado nº 90 do FONAJE c/c artigo 485, VIII, do CPC/2015, HOMOLOGO 

a desistência da ação e, consequentemente, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-33.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA ROSA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº: 8010173-33.2015.8.11.0100 Reclamante: Domiciano 

Comércio de Materiais de Construção Ltda. - EPP Reclamado: Robson da 

Rosa Cardoso SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Consoante 

se extrai da manifestação anexa ao Id. nº 30325156, verifica-se que a 

parte Reclamante pugnou expressamente pela desistência do feito. 

Preconiza o Enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados 

Especiais) que: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como, em 

não havendo indícios de litigância de má-fé por parte da empresa 

Demandante (tanto é que o Reclamado sequer chegou a ser citado), tenho 

que outro caminho não a ser trilhado por este juízo, senão homologar o 

pedido de desistência formulado nos autos. Dispositivo: Diante do exposto, 

com respaldo no Enunciado nº 90 do FONAJE c/c artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência da ação e, consequentemente, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intime-se a parte autora por sua advogada. Dispenso a intimação 

da parte requerida, visto que sequer chegou a ser citada. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000139-79.2019.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES FILHO 59284994187 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000139-79.2019.8.11.0100 Reclamante: Domiciano Comércio 

de Materiais de Construção Ltda. - EPP Reclamada: José Rodrigues Filho 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Consigna-se 

inicialmente que, da exegese do artigo 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95, as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte são admitidas a propor 

ação judicial perante o Juizado Especial Cível. Todavia, de forma diversa 

do que ocorre quando uma pessoa jurídica figura no polo passivo da lide, 

ou seja, podendo ser representada em audiência por um preposto 

devidamente credenciado por uma carta de preposição (artigo 9º, § 4º, da 

Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE), ao figurar no polo ativo a 

microempresa/empresa de pequeno porte deve ser obrigatoriamente 

representada, inclusive em audiência, por seu empresário individual ou 

ainda, pelo seu sócio dirigente. A fim de corroborar a fundamentação 

supra, convém transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 141 do 

FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 141 

(Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno 

porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – 

Salvador/BA).”. (Destaquei). In casu, inobstante o porte empresarial da 

empresa Reclamante, registra-se que a mesma, em sessão conciliatória 

(Id. nº 19701696), não foi devidamente representada por nenhum de seus 

sócios dirigentes (os quais, segundo consta da procuração anexa à peça 

vestibular, são identificados nas pessoas de “Jonas Domiciano” e 

“Solange Sampaio Domiciano”), mas sim, por uma simples preposta, motivo 

pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão reconhecer a contumácia da parte Autora e, consequentemente, 

extinguir o feito sem a resolução de seu mérito. Tempestivo esclarecer à 

empresa Reclamante que, no âmbito dos Juizados Especiais, resta 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; (...)”. 

Ademais, não se pode olvidar que o entendimento jurisprudencial é 

pacífico em contemplar a necessidade da pessoa jurídica Autora ser 

representada em audiência por seu representante legal/sócio 

administrador, consoante pode ser facilmente visualizado na decisão 

colegiada que, por analogia, segue colacionada: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

QUESTÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. MICROEMPRESA. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 

9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE 

LEGAL: O TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL OU MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IRREGULARIDADE 

INSANÁVEL DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. EXIGÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS: Recurso Cível, Nº 71008553240, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em: 16-05-2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, com supedâneo nas 

sucintas considerações registradas no presente decisum, 

independentemente de o Reclamado ter deixado transcorrer in albis o 

prazo para apresentar a contestação, entendo que o pedido de 

reconhecimento da revelia (Id. nº 21540499) resta prejudicado. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, com respaldo no artigo 485, IV, do 

CPC/2015 c/c artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por derradeiro, CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme 

preconiza o Enunciado 28 do FONAJE (“Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.”). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-33.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LINO LUDOVINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010130-33.2014.8.11.0100 Exequente: Neusa Maria 

Frandoloso - ME Executada: Adriana Lino Ludovino SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Extrai-se dos andamentos processuais 

que, não obstante tivesse sido devidamente citada/intimada para efetuar o 

pagamento do crédito exequendo (Id. nº 8982244), a Executada se 

manteve em silêncio. Diante de tal fato, este juízo determinou à empresa 

Exequente para que se pronunciasse a fim de requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (Id. nº 12789787). 

No entanto, não obstante tivesse sido devidamente intimada e ainda, 

advertida acerca das consequências de sua inércia (o que pode ser 

facilmente atestado pela certidão que se encontra vinculada ao Id. nº 

28445628), o fato é que a empresa Exequente não só deixou transcorrer 

in albis o prazo que lhe foi concedido pelo juízo, como também, abandonou 

a causa por mais de 30 (trinta) dias, restando mais do que evidenciado o 

seu desinteresse no prosseguimento do feito. Preconiza o artigo 485, III, 

do CPC/2015 que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. (Destaquei). A fim de respaldar a 

sucinta fundamentação supra, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJDF: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. I – É cabível a extinção do 

processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando, 

embora intimado pessoalmente e por intermédio de seu advogado, o autor 

não promove os atos e diligências que lhe competir. II – Negou-se 

p r o v i m e n t o  a o  r e c u r s o .  ( T J - D F  2 0 1 2 1 0 1 0 0 8 2 9 5 0  

0008030-08.2012.8.07.0010, Relator: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 01/06/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 07/06/2016.).”. (Destaquei). Por derradeiro, ainda que o feito se 

encontre em fase de “Cumprimento de Sentença”, bem como, reitero, 

tendo em vista que a Exequente se quedou inerte à determinação judicial, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

extinguir o processo por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-68.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000088-68.2019.8.11.0100 Reclamante: Lourenço & Barros 

Ltda. - ME Reclamado: Adeildo Pereira Santos SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consigna-se inicialmente que, da exegese 

do artigo 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95, as pessoas enquadradas como 
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microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte são admitidas a propor ação judicial perante o Juizado Especial Cível. 

Todavia, de forma diversa do que ocorre quando uma pessoa jurídica 

figura no polo passivo da lide, ou seja, podendo ser representada em 

audiência por um preposto devidamente credenciado por uma carta de 

preposição (artigo 9º, § 4º, da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 20 do 

FONAJE), ao figurar no polo ativo a microempresa/empresa de pequeno 

porte deve ser obrigatoriamente representada, inclusive em audiência, por 

seu empresário individual ou ainda, pelo seu sócio dirigente. A fim de 

corroborar a fundamentação supra, convém transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 141 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados 

Especiais): “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”. (Destaquei). In casu, 

inobstante o porte empresarial da empresa Reclamante, registra-se que a 

mesma, em sessão conciliatória (Id. nº 19031139), não foi devidamente 

representada pelo seu sócio proprietário (o qual, segundo consta dos 

documentos que se encontram anexos ao Id. nº 19014558, é identificado 

na pessoa do Sr. “Sandro Cesar Lourenço”), mas sim, por uma simples 

preposta, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão reconhecer a contumácia da parte Autora e, 

consequentemente, extinguir o feito sem a resolução de seu mérito. 

Tempestivo esclarecer à empresa Reclamante que, no âmbito dos 

Juizados Especiais, resta imprescindível a participação das partes em 

todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; (...)”. Ademais, não se pode olvidar que o entendimento 

jurisprudencial é pacífico em contemplar a necessidade da pessoa jurídica 

Autora ser representada em audiência por seu representante legal/sócio 

administrador, consoante pode ser facilmente visualizado na decisão 

colegiada que, por analogia, segue colacionada: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

QUESTÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. MICROEMPRESA. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 

9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE 

LEGAL: O TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL OU MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IRREGULARIDADE 

INSANÁVEL DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. EXIGÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS: Recurso Cível, Nº 71008553240, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em: 16-05-2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, em que pese o pedido 

formulado na manifestação anexa ao Id. nº 19297233 (relacionado a uma 

“nova” intimação do Reclamado), entendo que o mesmo deve ser 

indeferido. In casu, registra-se que, mesmo tendo sido devidamente citado 

(Id. nº 18044217), o Reclamado não compareceu na sessão de 

conciliação realizada nos autos, o que, em tese, ensejaria o 

reconhecimento de sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

(ou seja, não subsistindo nenhum fundamento legal para ser realizada uma 

nova intimação, ainda que as partes estivessem tratando 

extrajudicialmente eventual composição amigável). No entanto, consoante 

alhures mencionado, o fato da empresa Reclamante não ter sido diligente 

em comparecer na referida solenidade por meio de seu representante 

legal (sócio dirigente) fez emergir, com a devida vênia, um obstáculo 

intransponível que impede este juízo de apreciar o mérito da lide, motivo 

pelo qual, outro caminho não há a ser trilhado, senão contemplar a 

extinção do feito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, com respaldo no 

artigo 485, IV, do CPC/2015 c/c artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por derradeiro, 

CONDENO a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme preconiza o Enunciado 28 do FONAJE (“Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.”). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-25.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON BARROS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010094-25.2013.8.11.0100 Exequente: Neusa Maria 

Frandoloso - ME Executado: Dilson Barros de Sousa SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Extrai-se dos andamentos processuais 

que, não obstante tivesse sido devidamente citado/intimado para efetuar o 

pagamento do crédito exequendo (Id. nº 8978917), o Executado se 

manteve em silêncio. Diante de tal fato, este juízo determinou à empresa 

Exequente para requerer o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

“sob pena de extinção do feito por abandono de causa” (Id. nº 13147725). 

No entanto, não obstante tivesse sido devidamente intimada (o que pode 

ser facilmente atestado pela certidão que se encontra vinculada ao Id. nº 

28445618), o fato é que a empresa Exequente não só deixou transcorrer 

in albis o prazo que lhe foi concedido pelo juízo, como também, abandonou 

a causa por mais de 30 (trinta) dias, restando mais do que evidenciado o 

seu desinteresse no prosseguimento do feito. Preconiza o artigo 485, III, 

do CPC/2015 que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. (Destaquei). A fim de respaldar a 

sucinta fundamentação supra, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJDF: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. I – É cabível a extinção do 

processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando, 

embora intimado pessoalmente e por intermédio de seu advogado, o autor 

não promove os atos e diligências que lhe competir. II – Negou-se 

p r o v i m e n t o  a o  r e c u r s o .  ( T J - D F  2 0 1 2 1 0 1 0 0 8 2 9 5 0  

0008030-08.2012.8.07.0010, Relator: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 01/06/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 07/06/2016.).”. (Destaquei). Por derradeiro, tendo em vista que a 

Exequente se quedou inerte em atender a determinação judicial, entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o 

processo por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-83.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI PIRES CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010191-83.2017.8.11.0100 Reclamante: Casarte Comércio de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda. - ME Reclamado: Sidinei Pires Camargo 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que o Reclamado não restou 

devidamente citado (Id. nº 8995054), o que, por corolário, comprometeu a 

sua presença na sessão de conciliação realizada na longínqua data de 

25/08/2017 (Id. nº 10955668). Pois bem, segundo consta do termo de 

audiência, a Reclamante postulou pela suspensão do feito pelo prazo de 

15 (quinze) dias e, desde então, mesmo tendo prévio conhecimento de 

que o Reclamado não havia sido localizado, simplesmente abandonou o 

processo. Preconiza o artigo 485, III, do Código de Processo Civil que: “Art. 
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485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”. (Destaquei). A meu ver, em que pese o juízo não tenha se 

pronunciado acerca do pedido de “suspensão” do feito, não subsistem 

dúvidas de que a incumbência inerente à empresa Reclamante era 

justamente informar o novo endereço do Reclamado, a fim de possibilitar o 

regular impulsionamento dos autos. No entanto, além de não ter informado 

a este juízo nenhum endereço passível de permitir a citação do Reclamado 

(mesmo se tratando de uma incumbência que independe de qualquer 

pronunciamento jurisdicional), reitero que a Autora, desde a 30/08/2017 

(quando simplesmente protocolizou uma carta de preposição), ou seja, há 

mais de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, mantem-se totalmente inerte, 

restando patente o seu desinteresse em prosseguir com o presente feito. 

Por derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações exaradas neste 

decisum, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão extinguir o processo por abandono da causa. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-93.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ARAUJO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010309-93.2016.8.11.0100 Reclamante: Agropecuária Araújo 

Ltda. - ME Reclamado: Edilson da Silva Souza SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai da decisão vinculada ao Id. nº 

27523620, este juízo determinou que a empresa Reclamante fosse 

devidamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar um 

novo endereço do Reclamado ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito. No entanto, em que pese tenha sido 

devidamente intimada (o que pode ser atestado mediante uma simples 

consulta junto à aba de expedientes), a Reclamante não só deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido, como também, 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, restando mais do que 

evidente o seu desinteresse no prosseguimento do feito. Preconiza o 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. 

(Destaquei). Por derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações 

supracitadas, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão extinguir o processo por abandono da causa. Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-23.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R CASTEDO SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010098-23.2017.8.11.0100 Reclamante: Lourenço & Barros 

Ltda. - ME Reclamada: R Castedo Serviços - ME SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai dos andamentos 

processuais, verifica-se que a Reclamada não restou devidamente citada, 

o que, por corolário, comprometeu a sua presença na sessão de 

conciliação realizada nos autos. Oportuno registrar que, segundo consta 

do termo de audiência anexo ao Id. nº 27439309, a empresa Reclamante 

foi devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

endereço da Reclamada, sob pena de extinção do feito. No entanto, o fato 

é que a empresa Reclamante não só deixou transcorrer in albis o prazo 

que lhe havia sido concedido, como também, abandonou a causa por mais 

de 30 (trinta) dias, restando evidenciado o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Preconiza o artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;”. (Destaquei). Por derradeiro, com 

respaldo nas sucintas considerações supracitadas, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o processo 

por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-53.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8009999-53.2017.8.11.0100 Reclamante: Fernando Fernandes 

Silva Reclamado: Bradesco Vida e Previdência S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Da exegese dos andamentos processuais, verifica-se que, após a 

prolação da sentença (Id. nº 14253510), os litigantes compuseram 

amigavelmente acerca do objeto do litígio (minuta de acordo vinculada ao 

Id. nº 17768494). A meu ver, após prévia análise das disposições 

contidas na minuta de acordo supracitada, não subsistem obstáculos 

passíveis de impedir a homologação da avença. Por derradeiro, verifica-se 

que o Reclamado já noticiou nos presentes autos o pagamento do valor 

acordado (manifestação e comprovante de pagamento anexos ao Id. nº 

17769400) e o Reclamante, por sua vez, após ser provocado pelo juízo, 

reconheceu que a obrigação se encontra devidamente satisfeita (Id. nº 

25705122). Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 487, III, 

“b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo noticiado nos autos e, 

conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO 

DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito--
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-35.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010233-35.2017.8.11.0100 Reclamante: Jackson Rodrigues da 

Silva Reclamada: Telefônica Brasil S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai dos andamentos processuais 

(essencialmente a decisão vinculada ao Id. nº 13142077), verifica-se que 

este juízo determinou a intimação do Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar novamente a petição inicial e os documentos 

pertinentes, tendo em vista que o sistema PJE apresenta mensagem de 

erro quando da tentativa de leitura dos arquivos, sob pena de extinção do 

feito por abandono de causa. Não obstante tivesse sido devidamente 

intimado (Id. nº 22813171), o Reclamante não só deixou transcorrer in 

albis o prazo que lhe havia sido concedido, como também, abandonou a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, restando evidenciado o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Preconiza o artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. (Destaquei). Por 

derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações supracitadas, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

extinguir o processo por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-38.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEWADZEB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000325-38.2020.8.11.0110. Vistos. 

Decisão Cuida-se de Ação Especial Civil de Concessão de Pensão por 

Morte, movida por ALBIA REWAI O, MIZZAEL TSERERU, BENTILA PEMITSI, 

FALUBIA PERANI, no ato representados por sua genitora, Maria Aparecida 

Pewadzeb O, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Aduz as partes autoras, em síntese, que preenchem todos os 

requisitos necessários à concessão do benefício. Nesse passo, requereu 

pela via administrativa a referida aposentadoria, todavia teve seu 

requerimento indeferido (ID.31080800). Neste intuito, buscou a via judicial. 

Acostou documentos (ID.31078545, ID.31078547, ID.31078549, 

ID.31078551, ID.31078552, ID.31078555, ID.31078557, ID.31078558, 

ID.31078559, ID.31078561, ID.31080797, ID.31080800). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma 

legal. - Da gratuidade da justiça - O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família. No caso, a parte autora apresenta alegações de insuficiência de 

recursos para pagar as custas processuais, diante dos documentos 

consubstanciados aos autos , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, 

na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender 

ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da tutela provisória - 

Indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, pois o 

direito pleiteado depende de verificação da matéria fática subjacente de 

sua ocorrência, ou seja, necessária maior dilação probatória sobre os 

fatos trazidos na inicial, mormente com devido contraditório. Ressalto a 

possibilidade de novo exame, caso haja apresentação de novos 

elementos. - Da audiência de conciliação ou mediação - Através do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União 

informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em 

que forem partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista 

versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de 

acordo antes da completa instrução do feito. - Da citação - Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campinápolis – MT, 13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000313-24.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DE PAULA FLORES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000313-24.2020.8.11.0110. Vistos. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença Provisório da Obrigação De Fazer, proposta por PAULA 

CRISTINA DE PAULA FLORES, em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

(MTPREV), todos qualificados nos autos. A parte exequente informa que a 

parte executada não está cumprindo a determinação judicial de ID. 

28228663, do processo 1000576-90.2019.8.11.0110. Determino que seja 

RESTABELECIDO o benefício pensão por morte devido a PAULA CRISTINA 

DE PAULA FLORES SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Intime-se o executado nos termos do art. 520, § 

1°, do CPC. Após certificado, volvam-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Campinápolis/MT, 14 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-70.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EKIPEI ACESSORIOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAR a 

parte autora para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 31001364). 

Campinápolis, 15 de abril de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-67.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, considerando a certidão de decurso de prazo de ID 31281653, 

impulsiono os presentes autos para proceder à nova intimação das partes, 

bem como do Presentante do Ministério Público, para a devida 

manifestação no prazo legal. CAMPINÁPOLIS, 15 de abril de 2020. PAULO 

EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, 

Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16512 Nr: 259-66.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27995 Nr: 601-67.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ROSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30506 Nr: 263-59.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35342 Nr: 780-93.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:MT/ 8036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36553 Nr: 399-51.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DORANILMA JUVENCIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36804 Nr: 527-71.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA OLIVEIRA DA HORA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34521 Nr: 315-84.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34522 Nr: 316-69.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 912-53.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI ANTONIA DA CRUZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000607-40.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLÁUDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, Cláudia - MT - CEP: 78540-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide. Cláudia/MT, 15/04/2020. (Assinado Digitalmente) 

Analista/Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela CNGC-GJ/TJ-MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99082 Nr: 2852-12.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Analisando o feito, denota-se que trata de ação que versa discussão 

acerca da progressão funcional do Autor perante o Requerido e não de 

URV. Assim, TORNO nula a sentença constante na Ref. 17 e os demais 

atos praticados pelas partes.

Considerando que o feito encontra-se pronto para o julgamento antecipado 

da lide, intimem-se as partes desta decisão e voltem conclusos para 

sentença.

Cláudia, 26 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54183 Nr: 762-41.2011.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VILSON MIRANDA, ROBISON FABIANO 

DILL, ORLANDA MOCELIN, JEFERSON FERNANDO LOPES DE ALMEIDA 

MIRANDA, GERSON LUIS WERNER, MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298/A, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a parte autora, via DJE, para informar se 

concorda com o depósito de fls. 140, no importe de R$ 253.507,78, 

embora conste no cálculo apresentado pelo Requerido o valor de R$ 

259.230,32, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81537 Nr: 704-67.2013.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA, 

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO, ESPÓLIO DE OSCAR 

HERMÍNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Renato de Oliveira 

- OAB:PR nº 40.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT, Jackson Sokolovski Alves - OAB:MT - 21.114, Luiz 

Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Vistos.

1. CUMPRA-SE com urgência a decisão de fls. 402.

2. Defiro o pedido de fls. 505/512. Expeça-se alvará judicial no importe de 

80% do valor depositado em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor 

dos Requeridos Ewerton Gaudencio Alves da Silva e Gisele Gaudencio 

Alves da Silva Ribeiro, ou em nome de seu patrono, se tiver poderes para 

tanto.

3. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84988 Nr: 77-92.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kesia dos Anjos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Criadores do Norte de Mato 

Grosso - Acrinorte - MT, ICATU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924/MT

 Vistos.

1. Considerando que os embargos de declaração opostos nas Ref. 180 e 

181, se acolhidos, poderão ocasionar o atípico caráter infringente à 

decisão vergastada, em atenção ao princípio do contraditório, determino a 

abertura de vista à parte autora para sobre eles se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85399 Nr: 324-73.2015.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA KOCHHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678-n/MT

 Autos nº 324-73.2015 (85399)

Vistos.

1. DETERMINO que seja oficializado o Órgão de Trânsito - DETRAN/MT 

para que proceda a baixa a restrição à venda em favor da parte autora, 

veículo marca Hyundai, modelo HB20S 1.0 ano/modelo 2013/2014, cor 

branca, Renavam 00598095551, Chassi n° 9BHBG41CAEPI179750, placa 

OBI 4307, visto que a parte requerida já adimpliu a dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária.

2. Diligências Necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86007 Nr: 601-89.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA - COPAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/RS 28753

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos.

2. Em não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87841 Nr: 1424-63.2015.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMBO LUIZ CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ESMERALDA LTDA, WALTER SALVI, ROSA LUCINI SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Alexandre de Melo e 

Rodrigues - OAB:8.027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:OAB/MT 17.585

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida 

para que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Alta Floresta/MT com a finalidade de intimação dos requeridos 

para comparecerem na audiência designada, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93822 Nr: 210-66.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO PERONDI - ME, VITALINO PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos. 1. Recebo os embargos, atribuindo efeito suspensivo à execução, 

tendo em vista a relevância dos fundamentos invocados pelo embargante: 

a) Alegação do pagamento de R$ 67.650,19 (sessenta e sete mil, 

seiscentos e cinquenta reais e dezenove centavos) não computados pelo 

embargado; b) Excesso de execução no tocante à comissão de 

permanência, eis que alega estar cumulada com juros remuneratórios e 

multa; e c) alegação de possuir garantia hipotecária em valor superior ao 

da execução. Por fim, a execução está garantida por penhora (art. 919, 

CPC). (...) 2. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

nova resposta no prazo de 15 (quinze) dias ou ratificar a já apresentada. 

(art. 920, I, CPC). 3. Se com a resposta forem apresentados documentos, 

intime-se o embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99188 Nr: 2899-83.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 99188)

Aposentadoria Rural por Idade

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Regiao, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108161 Nr: 223-94.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28 de julho de 2020, às 14:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 5. Não havendo 

requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas 

alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela 

acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, 

a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.6. 

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89311 Nr: 334-83.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALÍCIO JEJUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para especificarem as provas a serem produzidas 

no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual análise de julgamento 

antecipado da lide.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 31 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92930 Nr: 2262-69.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOÃO SUZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MARIA & W.D. MARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cristina Suzin de 

Freitas - OAB:38545/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Penhora, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94722 Nr: 653-17.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho José Serraglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Ante o requerimento de conversão em depósito, com 

fundamento no artigo 4º, do Decreto-lei nº 911/69, com redação da Lei nº 

6.071/74, CONVERTO A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

DEPÓSITO. Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no 

Distribuidor e retifiquem-se a autuação e registros cartorários. 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91912 Nr: 1668-55.2016.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA – MULTICORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASE E CAIRES LTDA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIÉGAS - OAB:MT 9502/O, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA 

MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação para pagamento no endereço de 

ref: 30, devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência 

junto ao sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000430-76.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLAÚDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

THATIANA DOS SANTOS PROCESSO n. 1000430-76.2019.8.11.0101 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: ALVINA CORREIA FEITOSA Endereço: Assentamento 

Sonho de Anderson, 25, Sítio Bom Jesus, rural, UNIÃO DO SUL - MT - CEP: 

78543-000 POLO PASSIVO: JONAS ALVES FEITOSA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A Requerente e o Requerido são casados desde 22 

de março de 1986, sob o regime da comunhão parcial de bens, Contudo, 

se encontram separados de fato desde 09 de abril de 1987. Desta união 

resultou o nascimento de 01 (um) filho, este já falecido. Não ocorreu 

aquisição onerosa de bens ao longo da união. DECISÃO: Vistos em 

correição. 1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 

2. Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita. 3. Na tentativa de 

encontrar o atual endereço do requerido JONAS ALVES FEITOSA, CPF: 

308.728.981-72, procedo nos sistemas que o Juízo tem à disposição: CIE, 

Renajud, Bacenjud, Infoseg e SIEL, desde que atendidos os dados 

necessários para a pesquisa. 4. Sendo encontrado algum endereço, 

CITE-SE para oferecer defesa, no prazo da lei (art. 335, inciso III. NCPC). 

Não sendo encontrado endereço, CITE-SE por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, do CPC). 4.1 Sendo citado por edital, certificada a 

ausência de resposta, desde já em observância ao art. 72, inciso II, do 

CPC, como curadora especial do Requerido, nomeio a Dra. ALIETE RIGHI 

BERWIG, a qual deverá apresentar resposta, ainda que por negativa geral, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Havendo na contestação fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do 

NCPC). 6. Vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem 

conclusos.7. Cumpra-se. De Marcelândia para Cláudia - Rafael Siman 

Carvalho - Juiz de Direito em Substituição Legal. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETICIA DOS SANTOS BORGES, 

digitei. CLÁUDIA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010011-40.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da diligência negativa de 

ID29805254, requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-60.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NATAN PAGLIARINI MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE MENEZES VALENCOELA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 
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15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-58.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN PITOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA PALAVISSINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-33.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA VIEIRA DA ROSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-62.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE TITTON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010100-58.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

J APARECIDA MACIEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Átila Cristiano Lima da Costa OAB - MT14872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010035-97.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO BARROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOPES DE ARRUDA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS ANDRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

NIVALDO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80410 Nr: 733-54.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ACACIO LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Autos Virtuais (Id. 80410)

Termo Circunstanciado

Vistos.

1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 

2020, às 15:10 horas.

2. Cite-se e intime-se o suposto autor do fato para comparecer à 

solenidade, devendo a defesa ser intimada via DJE.

3. Intimem-se as testemunhas.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-34.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

GEISIELI DA SILVA ALVES OAB - RO9343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE BERNADINO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de id:26669127

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000530-19.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA FERREIRA DA SILVA 01732808112 (EXECUTADO)

TERESA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SINVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de id:25264453

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-04.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA (EXECUTADO)

BEATRIZ RIBEIRO JARDIN (EXECUTADO)
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Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de id:28443535

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-29.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI DA SILVA ALVES OAB - RO9343 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARITON BRAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de id:26718124

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000826-41.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B A MARMORARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

BENVINDA ALMERINDA DE JESUS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de id:29773656

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77026 Nr: 549-13.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, SMS, TMS, APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Rondônia - Núcleo Cerejeiras-RO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, via Dje, 

para se manifestar acerca do andamento de referência 128 de 

15/04/2020, consignando para tanto o prazo de 05 dias.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-25.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO RICHTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUIZ ROCHA OAB - SC51793 (ADVOGADO(A))

JACKSON ALEX VINOTTI OAB - PR92992 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LONGEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça para cumprimento de mandado 

de citação, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 14 de abril de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-94.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ MEDEIROS MARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da resposta de consulta ao Bacenjud, ID 31197529, no prazo de 10 dias. 

COTRIGUAÇU, 15 de abril de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-67.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F V TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça para intimação sobre o bloqueio 

de valores em conta e do levantamento da penhora, no prazo legal. 

COTRIGUAÇU, 15 de abril de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000135-11.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Ação de 

Alimentos com Pedido Liminar de Fixação de Alimentos Provisórios” 

ajuizada por Mádisson Lucas Richter contra Artêmio Richter, devidamente 

qualificados nos autos. Narra a inicial que o requerente é filho do 

requerido e ainda dependente de seus pais financeiramente, devido à 

impossibilidade de realizar suas atividades laborativas por conta de 

distúrbios psicológicos. Argumenta que o requerente foi diagnosticado 

com Transtorno Obsessivo Compulsivo – TOC (F42) e Transtorno 

Depressivo Recorrente e Refratário de longa data, episódio atual grave 

(F33.2), fazendo uso de vários medicamentos, sem previsão de alta 

médica. Alega que o requerido custeava os gastos médicos até abril de 

2019 e a partir do momento que os genitores se separaram, dando inicio a 

um divorcio litigioso, o requerido parou de contribuir com o tratamento do 

filho. Em sede de tutela antecipada, requer a fixação de alimentos 

provisórios de 6 salários mínimos, bem como a liberação e manutenção de 
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uma pista de motocross, localizada em propriedade dos genitores. Foram 

juntados documentos. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. II 

FUNDAMENTO Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao benefício da “gratuidade da 

Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é 

situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do 

processo. Pois bem. Requereu-se a concessão de “tutela provisória”, 

exatamente a fixação de “alimentos provisórios”. Para a concessão da 

medida pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Entende-se como fumus boni iuris, um sinal 

ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o 

periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora 

da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou 

cumprimento satisfativo e satisfatório do quanto pedido. Assim, juntamente 

com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para 

a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado. Partindo destas 

premissas, quanto à “probabilidade do direito”, o que se tem é um filho 

pedindo alimentos para o pai. Embora salte aos olhos o dever de 

prestação, importante apontar os fundamentos normativos. Já no Código 

Civil, há, dentre outros: Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem 

os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu 

trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode 

fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Art. 1.696. O 

direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 

extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais 

próximos em grau, uns em falta de outros. Fazendo-se os ajustes ao 

caso, aqui acaba ganhando relevância também o Enunciado 358 da 

Súmula do STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu 

a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda 

que nos próprios autos”. Do TJMT: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1008467-07.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: 

ULISSES RUFINO BORGES AGRAVADO: WIDER JUDINER RUFINO 

BORGES, WELYTON FERNANDO RUFINO BORGES, JENNIFER MARIA 

OLIVEIRA BORGES DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHOS 

MAIORES – PENSÃO FIXADA EM 25% DOS RENDIMENTOS DO 

ALIMENTANTE – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO 

COMPROVAÇÃO NESTA FASE - DESNECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA 

- INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. 

"O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à 

percepção de alimentos , os quais passam a ter fundamento nas relações 

de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado" 

( R E s p  1 5 8 7 2 8 0 / R S ) .  E m  c u m p r i m e n t o  a o  b i n ô m i o 

necessidade-possibilidade, deve ser mantido o valor fixado no juízo de 

origem para a pensão alimentícia até que a instrução probatória forneça a 

segurança imprescindível para uma solução definitiva. (N.U 

1008467-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 

Portanto, ao pleitear a “fixação de alimentos”, o que deve ser apontado é: 

há pressuposto fático-normativo indicado de que os alimentos, ao final do 

processo, deverão ser prestados ao filho pelo requerido? A resposta, 

quanto a isso, é afirmativa, pois o filho, na condição que se encontra, 

claramente não tem meios para prover o tratamento médico, remédios e 

alimentos. No que se refere ao perigo de não se ter tal provimento 

provisório (o “periculum in mora”), a resposta é a mesma, já que os 

alimentos, por óbvio, são imprescindíveis à saúde e à vida e continuidade 

do tratamento médico. Quanto ao binômio “necessidade-possibilidade”, 

além de se constatar a necessidade da parte-requerente, a possibilidade 

de a parte-requerida prestar os alimentos ficou suficientemente 

demonstrada (neste momento de cognição, frise-se). Porém, é necessário 

fazer uma análise do pedido da parte-autora de 6 salários mínimos com os 

documentos apresentados. II.1 DA NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS E 

GASTOS COM TRATAMENTO A parte-autora juntou diversos documentos 

aos autos que comprovam a necessidade de uso continuo de 

medicamentos. Conforme receita que acompanha a Inicial, a parte-autora 

necessita do uso dos seguintes medicamentos: · Quetiapina 800mg/dia; · 

Lamotrigina 300mg/dia; · Alprazolam 6 mg/dia; · Venlafaxina 375 mg/dia; · 

Aripiprazol 15mg/dia. Juntaram-se notas ficais de gastos com tais 

medicamentos, sendo: · R$1023,91, com desconto, ficando R$532,96, em 

24/05/2019; · R$5883,82, com desconto, ficando R$2819,76, em 

29/06/2019; · R$ 4139,66, com desconto, ficando R$1405,17, em 

29/08/2019; · R$3846,92, com desconto, ficando R$1300,86, em 

08/44/2019; · R$4069,60, com desconto, ficando R$1220,88, em 

06/12/2019; · R$1942,34 com desconto, ficando R$732,19, em 16/01/2020; 

· R$4365,52 com desconto, ficando R$1746,24, em 06/02/2020; · R$355,96 

com desconto, ficando R$142,36, em 13/02/2020; · R$1735,06 com 

desconto, ficando R$653,52, em 28/02/2020. Portanto, de 05/2019 até 

02/2020, os gastos com medicamentos totalizaram R$ 10.553,94, 

considerando apenas o valor efetivamente pago, conforme notas ficais. 

Deste modo, no intervalo de 10 meses, conclui-se que o valor médio 

mensal gasto é de cerca de R$1055,39. Quanto ao tratamento e 

acompanhamento médico, é citado que a parte-autora necessita ir a São 

Paulo três vezes ao ano, mas na Inicial não está descrito o conjunto de 

gastos com deslocamento e custo do tratamento, ainda mais que a nota 

fiscal de prestador de serviços juntada aos autos emitida por Goka – 

Serviços médicos Ltda está com valor zerado. Porém, tendo em vista a 

especificação de sua necessidade pelos laudos médicos, valora-se a 

questão em cerca de 1/3 do salário mínimo vigente. II.2 DO VALOR GASTO 

COM ALIMENTAÇÃO Não obstante as notas fiscais de gastos com 

mercado, verifica-se que, aparentemente, trata-se de compra para mais 

de uma pessoa, tendo em vista as quantidades de itens na compra. Por 

isso valora-se essa questão em cerca de 1/3 do salário mínimo vigente. II.3 

DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PELO REQUERIDO, DA 

PISTA DE MOTOCROSS Verifica-se que, dos documentos juntados, não se 

encontra pertinência para deferimento do pedido, haja vista que de todos 

laudos e atestados médicos juntados, nenhum faz menção à necessidade 

da prática desse esporte, sendo a única menção do esporte no relatório 

de atendimento psicológico, em que se encontra apontamento de que ele 

se cobrava por melhores resultados e equipamentos, após o abandono do 

curso superior. Por isto, INDEFERE-SE o pedido. III DISPOSITIVO Por isso, 

FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS na proporção de 2 salários 

mínimos (R$2.090,00 na data de hoje). Tendo em vista as Portarias 

Conjuntas 247, 249, 281/2020, todas do TJMT, suspendendo a realização 

de audiências até o dia 30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, DEIXA-SE de designar audiência no 

momento. Desta forma, os autos permanecerão em secretaria até nova 

determinação. IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte-requerente da presente decisão; 2. CITAR a 

parte-requerida, por meio de MANDADO, para conhecimento do processo, 

bem como INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios fixados (2 

salários mínimos vigentes), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de 

cada mês, a contar da presente intimação, bem como para oferecer 

resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC; 3. Com a contestação, à parte-autora para 

impugnação; 4. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000103-40.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. C. P. N. (AUTOR(A))

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

J. P. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. D. B. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. P. G. (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para ciência, inclusive para 

ciência do Estudo (ID 25415383) e alguma manifestação. COTRIGUAÇU, 15 

de abril de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 
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SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida 

Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000216-91.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

iraci pivas torres (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para especificar as 

provas que pretende produzir ou requerer o que entender de direito. 

COTRIGUAÇU, 15 de abril de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-44.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI DA SILVA ALVES OAB - RO9343 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FRANCISCO MALLMANN (EXECUTADO)

ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000439-44.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: FLAVIO 

FRANCISCO MALLMANN, ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR Vistos... 

Tendo em vista a informação de que o requerido quitou integralmente o 

débito, conforme certidão do oficial de justiça (mas com documento anexo 

ilegível), à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; 2. Informando que não houve a 

quitação, manter o cumprimento da decisão anterior; 3. Inerte ou indicando 

a quitação, conclusos. Intimar. Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-66.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. L. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDIVANA ROSA DE LANA DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Defere-se a gratuidade. Recebe-se a Inicial. Tendo em vista a 

peculiaridade (dificuldade em acessar os documentos relacionados ao 

requerimento administrativo), à SECRETARIA para: 1.CITAR e INTIMAR o 

INSS, isso para que ENCAMINHE cópia do procedimento administrativo 

vinculado ao requerimento da parte-autora; 2.Com a juntada, VISTAS à 

parte-autora para manifestação; 3.Caso a parte-autora pleiteia a 

continuidade do processo, INTIMAR o INSS para resposta (inclusive 

contestação); 4.Após, à parte-autora para impugnação; 5.Após, 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000082-30.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Não se encontrou documento vinculado ao requerimento, mesmo que 

referente à cessação do benefício. Assim, à parte-autora para juntada. 

Após, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000620-45.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça para Busca e Apreensão e 

Citação, no endereço indicado na inicial. COTRIGUAÇU, 15 de abril de 

2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 

59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000090-07.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZE CRISTINA GARTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Concede-se a gratuidade judiciária. Não se encontrou o indeferimento do 

INSS. Assim, à parte-autora para juntada. Se juntar, CITAR o INSS para 

resposta (inclusive contestação). Após, à parte-autora para impugnação. 

Após, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000516-53.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA A. MENDONCA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA MENDONCA (EXECUTADO)

ANTONIO PEREIRA NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que complemente o 

valor pago referente a diligência de Oficial de Justiça, uma vez que o valor 

recolhido se refere ao município de Cotriguaçu/MT, bairro Centro e o 
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endereço indicado na inicial pertence ao Município de Juruena/MT, bairro 

Vila Nova e Zona Rural, cujo valor de cada ato é de R$ 434,31, conforme a 

tabela, comprovando nos autos, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 15 de abril 

de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 

59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000113-84.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA CAROLINE BELTRAMINI OAB - MT21094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. L. (REU)

I. R. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação 

de oferta de alimentos c/c regulamentação do direito de visitas com pedido 

de tutela de urgência” ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, em favor 

de Volmir Linhares, contra Enzo Rehein Linhares, representado por sua 

genitora Yngrid Rebein de Oliveira. Depreende-se da Inicial que o 

requerente manteve um relacionamento com a genitora do requerido e 

dessa união adveio o nascimento de ENZO REHEIN LINHARES, nascido em 

12.10.2015. Narra-se que após a separação do casal, a representante do 

requerido manejou “Ação Cautelar Inominada de Pedido de Medidas 

Protetivas de Urgência” (Lei Maria da Penha), que tramitou na 1ª Vara 

Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher da 

Capital/MT, com o nº 6642 -50.2018.811.0042, onde foram concedidos 

alimentos provisionais ao infante no valor equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo vigente. Diante dos parcos e eventuais 

recursos que aufere, narra-se que o requerente contribui mensalmente 

com o sustento de seu filho desde março/2018 com o valor de R$300,00 

(trezentos reais). Portanto, o requerente propõe a fixação dos alimentos 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Por isso é que se requer a 

definição do valor dos alimentos e também acerca do regime de visitas. 

Com a Inicial, documentos. Deixou-se de fixar valor a título de alimentos 

por não se vislumbrar o perigo da demora. Fixou-se regime de visitas, 

designando-se audiência de conciliação. Realizada a audiência, não houve 

conciliação. Citada, a parte-requerida não apresentou resposta. O 

Ministério Público se manifestou pela procedência dos alimentos nos 

moldes ofertados pela parte-autora, bem como pelo direito de visitas na 

proporção de metade das férias do meio do ano. É, ao que parece, o 

necessário a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, por ter sido 

devidamente citado e não contestar os pedidos iniciais, DECRETA-SE A 

REVELIA do requerido ENZO REHEIN LINHARES (REPRESENTADO POR 

SUA GENITORA YNGRID REHBEIN DE OLIVEIRA), para tão somente os 

efeitos da desnecessidade de intimação, dado que se trata de discussão 

em torno de direitos indisponíveis, o que impossibilita o efeito material da 

revelia (presunção de veracidade, art. 344 do CPC), nos termos do artigo 

345, inciso II, do Código de Processo Civil. Não há necessidade de 

produção probatória, ganhando lugar o art. 355, I, do CPC. Por isso, 

julga-se. II.1 DOS ALIMENTOS Ressalta-se que as verbas alimentares são 

indispensáveis à formação e desenvolvimento do alimentando, além do 

que constituem direito inerente e indisponível do infante, e dever 

incontestável dos genitores, nos termos do artigo 227, caput, da 

Constituição Federal, transcreve-se: Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. O dever dos pais de assistir 

os filhos menores, de matriz constitucional (art. 229, do CF/88), deriva do 

próprio poder/dever familiar, sendo presumidas as necessidades 

alimentares da criança e do adolescente. Atento ao que dispõe a norma do 

art. 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos de 

modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as 

necessidades dos filhos menores e os recursos de seu pai. Ressalta-se 

que a obrigação alimentar concerne à própria vida e subsistência das 

pessoas e origina-se de três pressupostos: o parentesco, a necessidade 

do alimentando de ser sustentado e a possibilidade de fornecer alimentos 

por parte do obrigado. Nota-se, pois, que estão presentes no caso 

versado todos os requisitos da obrigação alimentar: parentesco, 

necessidade e possibilidade. O requerido é pai do menor. Da mesma 

forma, ficou demonstrada a necessidade do alimentando, haja vista sua 

incapacidade civil e precária condição financeira. Houve comprovação de 

renda pela parte-autora, ora genitor (1,5 salário mínimo), não havendo 

indicação do contrário, de forma que aquele valor deva ser utilizado como 

parâmetro para os alimentos que estão sendo ofertados. Assim, 

entende-se razoável fixar a obrigação alimentar a ser ofertada em valor 

correspondente a 30% do salário mínimo vigente. II.2 DO REGIME DAS 

VISITAS O requerente, ora genitor, pleiteia ficar com filho nas férias do 

mês de julho por 30 dias e nas férias de dezembro por 15 dias. Assim, 

entende-se que o pleito é de que o menor passe as férias escolares de 

meio de ano inteiramente com ele, assim como ¼ das férias de final de 

ano. O Ministério Público se manifestou pelo direito de visitas na proporção 

de metade das férias do meio do ano. Quanto ao ponto, verifica-se que 

filho possui tenra idade, contando com apenas 03 anos de idade (prestes 

a completar 04 anos) e o regime pleiteado pelo requerente, embora 

louvável, não parece o melhor caminho, tendo em vista o longo tempo que 

ele ficará longe da mãe, notadamente nas férias de meio de ano. Portanto, 

fixa-se o regime de visitas da seguinte forma: i. Finais de semana 

alternados o pai pode visitar o filho em Juruena; ii. Nas visitas, pode o pai 

ter o filho em sua companhia independente da presença da mãe, bem 

como fora da casa desta; iii. Nas férias escolares de meio de ano (julho), o 

filho ficará metade dos dias na companhia do genitor; iv. Nas férias 

escolares de final de ano, o filho ficará ¼ dos dias na companhia do 

genitor. III DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, isto para: i. FIXAR a obrigação alimentar em valor 

correspondente a 30% do salário mínimo vigente a ser pago pelo 

requerido; ii. FIXAR o regime de visitas da seguinte forma: a. Finais de 

semana alternados o pai pode visitar o filho em Juruena; b. Nas visitas, 

pode o pai ter o filho em sua companhia independente da presença da 

mãe, bem como fora da casa desta; c. Nas férias escolares de meio de 

ano (julho), o filho ficará metade dos dias na companhia do genitor; d. Nas 

férias escolares de final de ano, o filho ficará ¼ dos dias na companhia do 

genitor. Consequentemente, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o 

valor da causa. CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas à proporção de 90%. Em relação aos 

10% da parte-autora, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS Por fim, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-autora da sentença prolatada; 2. CIENTIFICAR o Ministério Público; 3. 

Tendo em vista a relevância do tema, bem como a consequência sobre a 

esfera jurídica da parte-requerida, mesmo revel é prudente a intimação 

pessoal da parte-requerida. Por isso, INTIMAR a parte-requerida (através 

de sua representante) pessoalmente. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações 

de praxe. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, considerando a eficiência e a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000113-84.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA CAROLINE BELTRAMINI OAB - MT21094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. L. (REU)

I. R. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))
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COTRIGUAÇU VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA 

PROCESSO n. 1000113-84.2019.8.11.0099 Valor da causa: R$ 3.600,00 

ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Regulamentação de 

Visitas, Oferta]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: VOLMIR LINHARES Endereço: Rua 38, 16, Rua 38, n. 16, 

Quadra 02, Residencial Brasil 21, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78093-557 POLO PASSIVO: Nome: E. R. L. Endereço: Rua Cruzeiro do Sul, 

55, Centro, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 Nome: Ingryd Rehbein de 

Oliveira Endereço: Rua Cruzeiro do Sul, 55, Centro, JURUENA - MT - CEP: 

78340-000 INTIMANDO: Ingryd Rehbein de Oliveira e E. R. L. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente 

em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos 

autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Vistos... 

Trata-se de Petição intitulada “Ação de oferta de alimentos c/c 

regulamentação do direito de visitas com pedido de tutela de urgência” 

ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, em favor de Volmir Linhares, 

contra E. R. L., representado por sua genitora Yngrid Rebein de Oliveira. 

Depreende-se da Inicial que o requerente manteve um relacionamento com 

a genitora do requerido e dessa união adveio o nascimento de E. R. L., 

nascido em 12.10.2015. Narra-se que após a separação do casal, a 

representante do requerido manejou “Ação Cautelar Inominada de Pedido 

de Medidas Protetivas de Urgência” (Lei Maria da Penha), que tramitou na 

1ª Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher 

da Capital/MT, com o nº 6642 -50.2018.811.0042, onde foram concedidos 

alimentos provisionais ao infante no valor equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo vigente. Diante dos parcos e eventuais 

recursos que aufere, narra-se que o requerente contribui mensalmente 

com o sustento de seu filho desde março/2018 com o valor de R$300,00 

(trezentos reais). Portanto, o requerente propõe a fixação dos alimentos 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Por isso é que se requer a 

definição do valor dos alimentos e também acerca do regime de visitas. 

Com a Inicial, documentos. Deixou-se de fixar valor a título de alimentos 

por não se vislumbrar o perigo da demora. Fixou-se regime de visitas, 

designando-se audiência de conciliação. Realizada a audiência, não houve 

conciliação. Citada, a parte-requerida não apresentou resposta. O 

Ministério Público se manifestou pela procedência dos alimentos nos 

moldes ofertados pela parte-autora, bem como pelo direito de visitas na 

proporção de metade das férias do meio do ano. É, ao que parece, o 

necessário a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente, por ter 

sido devidamente citado e não contestar os pedidos iniciais, DECRETA-SE 

A REVELIA do requerido E. R. L. (REPRESENTADO POR SUA GENITORA 

YNGRID REHBEIN DE OLIVEIRA), para tão somente os efeitos da 

desnecessidade de intimação, dado que se trata de discussão em torno 

de direitos indisponíveis, o que impossibilita o efeito material da revelia 

(presunção de veracidade, art. 344 do CPC), nos termos do artigo 345, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Não há necessidade de produção 

probatória, ganhando lugar o art. 355, I, do CPC. Por isso, julga-se. II.1 DOS 

ALIMENTOS: Ressalta-se que as verbas alimentares são indispensáveis à 

formação e desenvolvimento do alimentando, além do que constituem 

direito inerente e indisponível do infante, e dever incontestável dos 

genitores, nos termos do artigo 227, caput, da Constituição Federal, 

transcreve-se: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. O dever dos pais de assistir os filhos menores, de matriz 

constitucional (art. 229, do CF/88), deriva do próprio poder/dever familiar, 

sendo presumidas as necessidades alimentares da criança e do 

adolescente. Atento ao que dispõe a norma do art. 1.694, § 1º, do Código 

Civil, os alimentos devem ser estabelecidos de modo a promover, 

equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades dos 

filhos menores e os recursos de seu pai. Ressalta-se que a obrigação 

alimentar concerne à própria vida e subsistência das pessoas e origina-se 

de três pressupostos: o parentesco, a necessidade do alimentando de ser 

sustentado e a possibilidade de fornecer alimentos por parte do obrigado. 

Nota-se, pois, que estão presentes no caso versado todos os requisitos 

da obrigação alimentar: parentesco, necessidade e possibilidade. O 

requerido é pai do menor. Da mesma forma, ficou demonstrada a 

necessidade do alimentando, haja vista sua incapacidade civil e precária 

condição financeira. Houve comprovação de renda pela parte-autora, ora 

genitor (1,5 salário mínimo), não havendo indicação do contrário, de forma 

que aquele valor deva ser utilizado como parâmetro para os alimentos que 

estão sendo ofertados. Assim, entende-se razoável fixar a obrigação 

alimentar a ser ofertada em valor correspondente a 30% do salário mínimo 

vigente. II.2 DO REGIME DAS VISITAS: O requerente, ora genitor, pleiteia 

ficar com filho nas férias do mês de julho por 30 dias e nas férias de 

dezembro por 15 dias. Assim, entende-se que o pleito é de que o menor 

passe as férias escolares de meio de ano inteiramente com ele, assim 

como ¼ das férias de final de ano. O Ministério Público se manifestou pelo 

direito de visitas na proporção de metade das férias do meio do ano. 

Quanto ao ponto, verifica-se que filho possui tenra idade, contando com 

apenas 03 anos de idade (prestes a completar 04 anos) e o regime 

pleiteado pelo requerente, embora louvável, não parece o melhor caminho, 

tendo em vista o longo tempo que ele ficará longe da mãe, notadamente 

nas férias de meio de ano. Portanto, fixa-se o regime de visitas da 

seguinte forma: I. Finais de semana alternados o pai pode visitar o filho em 

Juruena; II. Nas visitas, pode o pai ter o filho em sua companhia 

independente da presença da mãe, bem como fora da casa desta; III. Nas 

férias escolares de meio de ano (julho), o filho ficará metade dos dias na 

companhia do genitor; IV. Nas férias escolares de final de ano, o filho 

ficará ¼ dos dias na companhia do genitor. III DISPOSITIVO: Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, isto para: I. FIXAR a 

obrigação alimentar em valor correspondente a 30% do salário mínimo 

vigente a ser pago pelo requerido; II FIXAR o regime de visitas da seguinte 

forma: a. Finais de semana alternados o pai pode visitar o filho em 

Juruena; b. Nas visitas, pode o pai ter o filho em sua companhia 

independente da presença da mãe, bem como fora da casa desta; c. Nas 

férias escolares de meio de ano (julho), o filho ficará metade dos dias na 

companhia do genitor; d. Nas férias escolares de final de ano, o filho 

ficará ¼ dos dias na companhia do genitor. Consequentemente, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa. CONDENA-SE a 

parte-requerida ao pagamento dos honorários, das custas e despesas à 

proporção de 90%. Em relação aos 10% da parte-autora, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAIS: Por fim, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a parte-autora da sentença prolatada; 2. CIENTIFICAR o 

Ministério Público; . Tendo em vista a relevância do tema, bem como a 

consequência sobre a esfera jurídica da parte-requerida, mesmo revel é 

prudente a intimação pessoal da parte-requerida. Por isso, INTIMAR a 

parte-requerida (através de sua representante) pessoalmente. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e anotações de praxe. Publicar. Intimar. Cumprir. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO BERTUCINI, 

digitei. COTRIGUAÇU, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-64.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Petição ajuizada por APARECIDA RAMOS DE 

OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário 

intitulado (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA). Afirma a 

parte-autora, em síntese, ter satisfeito os requisitos para a concessão do 

benefício mencionado, mas não o obteve (ou pelo menos a sua 

continuidade) em sede administrativa. Instrui a Inicial com documentos 

diversos. É, em suma, o que parece ser relevante neste momento. 

Inicialmente, tendo em vista o CPC/15 e o narrado na inicial, DEFERE-SE a 

assistência judiciária gratuita, o que, como se sabe, não significa 

salvaguarda de condenação, ao final, em despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, especialmente 

se houver indicativo e comprovação de má-fé, bem como não significa o 

estabelecimento de situação imutável. Apenas se conclui que, pelo 

argumentado, há indicativo do pleiteado (quanto à gratuidade). Pela análise 

do quanto trazido, verifica-se conformidade com a estrutura normativa que 

regula o atual momento processual, de forma que: RECEBE-SE A INICIAL. 

Quanto à ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (concessão de tutela de urgência), 

algum comentário deve ser feito. O artigo 300 do CPC estabelece que a 

tutela provisória de urgência antecipada será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à 

propositura da ação. Do referido dispositivo, o que se extrai é que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há 

suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela urgência. O 

específico pedido atrela-se a benefício assistencial à pessoa idosa, 

benefício a ser concedido após a análise do preenchimento das condições 

exigidas pela Lei de regência. Dispõe o art. 203, V, da CF e art. 20 da Lei 

8.742/91: Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: [...] V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal 

à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta 

pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. § 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. § 4o O benefício de que trata 

este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 

no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da 

assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. § 5o A 

condição de acolhimento em instituições de longa permanência não 

prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de 

prestação continuada. § 6º A concessão do benefício ficará sujeita à 

avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, 

composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos 

peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS. § 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de 

residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em 

regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar 

com tal estrutura. § 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o 

deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, 

sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o 

deferimento do pedido. §9o Os rendimentos decorrentes de estágio 

supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de 

cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3o deste artigo. § 

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste 

artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. § 

11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, 

poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de 

miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme 

regulamento. Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que os 

requisitos para a concessão do benefício em destaque são: i. Idoso com 

mais de 65 anos de idade; ii. A condição de miserabilidade do grupo 

familiar e da situação de vulnerabilidade (critério econômico); iii. Não 

possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, 

inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão 

especial de natureza indenizatória. A concessão anterior aponta para o 

preenchimento dos requisitos. Pelo que se tem dos documentos juntados, 

conclui-se que a cessação do benefício se deu pela falta de 

comparecimento da parte-autora ao Posto (Agência). Levando-se em 

conta a idade da parte-autora, bem como a narrativa de que se submeteu 

a procedimento cirúrgico importante, especialmente para sua idade, 

deve-se ter em mente que o possível descumprimento da obrigação de 

comparecimento ao Posto estaria justificado. Assim, conclui-se que há 

probabilidade do direito, bem como “periculum in mora”, tendo em vista a 

natureza do pleiteado e as circunstâncias do caso. Ante o exposto, 

DEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de urgência em 

caráter antecipado. Superado o ponto, de rigor a tramitação do processo. 

Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência de 

conciliação, por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria não se 

faz presente. Assim, à SECRETARIA para: 1. 2. OFICIAR ao INSS (Agência 

de Atendimento de Demandas Judiciais - AADJCBA – APS – , AV 

PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: CENTRO NORTE – CEP: 

78005-370 – CUIABA – MT, Email: apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: 

(65) 3928-1641) ou via JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO 

IMEDIATA DO BENEFÍCIO. a. Prazo de 30 dias para implantação. 3. CITAR o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, isso para: a. Responder 

(inclusive contestar) o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 

(trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo 

de Convênio firmado entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal; 4. 

Após, à parte-autora para impugnação (caso haja resposta com 

contestação) ou especificação de provas (caso haja revelia); 5. Após, 

conclusos.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-75.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS OAB - MT0021383A 

(ADVOGADO(A))

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Petição ajuizada por JOAQUIM ANTONIO VENTURA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 
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qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário intitulado 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Afirma a parte-autora, em 

síntese, ter satisfeito os requisitos para a concessão do benefício 

mencionado, mas não o obteve (ou pelo menos a sua continuidade) em 

sede administrativa. Instrui a Inicial com documentos diversos. É, em suma, 

o que parece ser relevante neste momento. Inicialmente, tendo em vista o 

CPC/15 e o narrado na inicial, DEFERE-SE a assistência judiciária gratuita, 

o que, como se sabe, não significa salvaguarda de condenação, ao final, 

em despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes 

de sua sucumbência, especialmente se houver indicativo e comprovação 

de má-fé, bem como não significa o estabelecimento de situação imutável. 

Apenas se conclui que, pelo argumentado, há indicativo do pleiteado 

(quanto à gratuidade). Pela análise do quanto trazido, verifica-se 

conformidade com a estrutura normativa que regula o atual momento 

processual, de forma que: RECEBE-SE A INICIAL. Quanto à ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA (concessão de tutela de urgência), algum comentário deve ser 

feito. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência 

antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação. Do 

referido dispositivo, o que se extrai é que havendo probabilidade do direito 

existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para 

a concessão da tutela urgência. O específico pedido atrela-se à 

aposentadoria por invalidez/auxílio-doença, benefício a ser concedido 

após a análise do preenchimento das condições exigidas pela Lei de 

regência. No ponto, fundamental o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Sobre a carência 

mencionada, deve-se atentar ao conteúdo dos arts. 25, I e 26, II, ambos da 

Lei 8.213/91: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime 

Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; [...] Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: [...] II - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza 

ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos 

de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das 

doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da 

Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo 

com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro 

fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado; Conclui-se, portanto, a desnecessidade de carência 

quando se deparar com a situação do art. 26, II da Lei 8.213/91. Há 

razoável conjunto de documentos indicando a condição de a parte-autora 

ter preenchida a questão de ser segurada. Entretanto, há a questão 

relacionada à “incapacidade” para o exercício da atividade laboral. Não se 

faz pouco do noticiado, mas o cenário médico retratado NÃO leva à 

conclusão, neste momento processual, de que a parte-autora esteja 

impossibilitada de praticar atividades laborais, carecendo de instrução 

probatória. A documentação médica trazida (inclusive de 2018) também 

não revela a incapacidade, mas a situação (retrato do cenário), cabendo à 

instrução probatória, portanto, a definição. Ante o exposto, INDEFERE-SE, 

neste momento, a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado. 

Superado o ponto, de rigor a tramitação do processo. Oportuno consignar, 

também, que não se marcará audiência de conciliação, por causa de sua 

inviabilidade, já que a Procuradoria não se faz presente. Assim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, isso para: a. Responder (inclusive contestar) o contido na Inicial, 

conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), 

consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 do CPC, devendo ser 

observado o termo de Convênio firmado entre o TJMT e a Procuradoria 

Geral Federal; 2. Após, à parte-autora para impugnação (caso haja 

resposta com contestação) ou especificação de provas (caso haja 

revelia); 3. Após, conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000441-14.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GENI GLINKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SCHONS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000441-14.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: GENI GLINKE REQUERIDO: MILTON SCHONS S E N T E N Ç 

A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação De 

Reconhecimento E Dissolução De União Estável Com Separação De Bens 

Com Litigio” ajuizada por Geni Glinke contra Milton Schons. Proferiu-se 

decisão inicial determinando a emenda à Inicial. A parte-autora emendou A 

inicial, porém, pediu a desistência do processo. Vieram os autos 

conclusos. É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento, 

estando o processo concluso para prolação de sentença. II 

FUNDAMENTAÇÃO Desistência pedida antes da contestação, torna-se 

desnecessária a intimação da parte-requerida (artigo 485, §4º, do CPC). III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. DEIXA-SE de 

condenar a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, considerando que não houve ato processual, com a 

ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. DEIXA-SE de condenar em 

honorários advocatícios, considerando que não houve a angularização 

processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-14.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

A Q U I N O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000454-14.2019.8.11.0034; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o recurso de apelação de ID n. 

30643984 foi interposto tempestivamente. Nos termos da Legislação 

vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos meramente 

ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, independem de 

despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo 

juiz quando necessário”, procedo a movimentação processual, INTIMANDO 

a parte autora, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 15 de abril de 2020. ROSIMEIRE ALMEIDA 

TORRES OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO E INFORMAÇÕES: AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, 

CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 TELEFONE: (66) 34511224

Decisão

Decisão Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-89.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LUIZ DA COSTA (VÍTIMA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CESAR NATAN GASPAR DA SILVA (REU)

EVALDO ALVES RIBEIRO (REU)

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000740-89.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO VÍTIMA: WALTER 

LUIZ DA COSTA RÉU: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO, 

CESAR NATAN GASPAR DA SILVA, EVALDO ALVES RIBEIRO Vistos etc. 

Verifica-se que há indícios suficientes de autoria, bem como a 

materialidade do fato está devidamente evidenciada por meio dos 

elementos de prova constantes nos autos. Outrossim, a denúncia atende 

aos requisitos do artigo 41 do CPP e ausentes as hipóteses de rejeição 

previstas no artigo 395 do mesmo diploma processual, não restando 

motivos para sua rejeição, razão pela qual considero necessária a 

instrução do feito para melhor elucidação dos fatos. Desta forma, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de 

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO, CESAR NATAN GASPAR 

DA SILVA e EVALDO ALVES RIBEIRO, como incursos nas penas do artigo 

155, §6º, do Código Penal Brasileiro. Nos termos do artigo 396 do CPP, 

citem-se e intimem-se os réus para responderem a acusação por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá arguir 

preliminares, alegar tudo o que interessar à sua defesa, as provas que 

pretendem produzir, e, inclusive, arrolar até o máximo de 08 (oito) 

testemunhas, qualificando-as e requerendo as suas intimações, se 

necessário. Nos termos do Prov. nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação 

dos acusados, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-los quanto a 

pretensão de constituir(em) Advogado(s) ou se deseja(m) que sua(s) 

defesa(s) seja(m) patrocinada(s) por advogado dativo, salientando que 

decorrido o prazo para apresentarem a sua defesa será nomeado um 

defensor dativo. Defiro a cota ministerial. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-68.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANGLEIDE THEREZA AMARAL FERNANDES (REQUERENTE)

LUCIANO PAES CAMPOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO EVANGELISTA (REQUERIDO)

MISAEL DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

BENTO DIAS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000248-68.2017.8.11.0034. REQUERENTE: ANGLEIDE THEREZA 

AMARAL FERNANDES REQUERIDO: GERALDO EVANGELISTA Vistos, etc. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de Outubro de 

2019 às 14h30min, ocasião em que serão ouvidas as partes e as 

testemunhas que por ventura vierem a ser arroladas. Intimem-se as partes 

para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, do CPC). A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação, caso a testemunha não compareça, será presumido que a parte 

desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do CPC). Intimem-se as 

partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será tomado o 

depoimento pessoal dos mesmos, sob pena de confesso, conforme o 

artigo 385, § 1º, do CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes. 

Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-21.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILENA VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000169-21.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a 

sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). DOM AQUINO, 15 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

15/04/2020 15:46:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-31.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000718-31.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 12/02/2020 Hora: 15:30, 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. DOM AQUINO, 13 de 

dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA 

TORRES 13/12/2019 16:00:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-31.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000718-31.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. DOM AQUINO, 15 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 15/04/2020 15:54:33
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Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87453 Nr: 995-81.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, JFDS, MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B

 Impulsiono os autos para INTIMAR as partes para, querendo, apresentar 

quesitos e/ou indicar assitente técnico, nos termos da decisão de fls 

583/583v.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-89.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUSA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-94.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TANEA REGINA GALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS REIS GALVEZ OAB - SP88213 (ADVOGADO(A))

EMANUELE KARIN DA SILVA OAB - SP312833 (ADVOGADO(A))

RODRIGO LIMA CONCEICAO OAB - SP375808 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PONTES DE ANDRADE OAB - MT19429/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, acerca da Decisão prolatada nos 

autos - ID 30700470, a fim de, querendo e no prazo de 15 dias, sobre ela 

se manifestar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-60.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR LEITE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO(A))

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TWA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME (REU)

J. C. DE O. SILVA - EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS - EPP (REU)

HELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE (REU)

Outros Interessados:

CLAUDINEY LEITE PEREIRA (AUTOR(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e Provimento n° 

56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono (a) 

da parte requerente, para que, providencie o depósito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  n o  l i n k  G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o 

eletrônico:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, por 

meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados 

de zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da Portaria n. 142 

de 08/11/2019 da CGJ/MT. Juntando o respectivo comprovante nos autos 

para distribuição do Mandado. Fica a parte dispensada de recolher 

eventual custas para distribuição de Carta Precatória.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001138-71.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001138-71.2019.8.11.0087. AUTOR(A): ADEMIR JOSE LIMA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Considerando que não há nos autos informações acerca da perícia 

médica agendada para o dia 12/11/2019, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se informando se a aludida 

perícia foi realizada. Decorrido o prazo, conclusos. Guarantã do Norte/MT, 

14 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32961 Nr: 1874-92.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Nelson Carvalho Evangelista, Luzinete 

Bequiman Evangelista Borges, Luzileia Bequiman Evangelista Ribeiro, 

Luzilene Bequiman Fernandes, Nelson Carvalho Evangelista Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 5 4 - 8 3 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 3 5 5 - 6 8 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 3 5 6 - 5 3 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0099357-38.2020.4.01.9198 e 0099358-23.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41190 Nr: 569-68.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Edson Coniutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 5 2 - 1 6 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099353-98.2020.4.01.9198

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41809 Nr: 1189-80.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: AURORA FONTOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 6 5 - 1 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099366-97.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41877 Nr: 1257-30.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42381 Nr: 1761-36.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose dos Santos Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

RPV/PRECATÓRIO (s) 0099372-07.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80952 Nr: 286-11.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 1 5 5 - 6 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099831-09.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81411 Nr: 745-13.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINHA GALVÃO, Olmiro Alves Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 1 6 6 - 9 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099832-91.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81658 Nr: 992-91.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DORACI BLOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 2 3 - 1 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099373-89.2020.4.01.9198

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82137 Nr: 1471-84.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Celestino Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 5 0 - 4 6 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099351-31.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87307 Nr: 643-20.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvelina Albino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

RPV/PRECATÓRIO (s) 0099371-22.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88277 Nr: 1430-49.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA FEDRIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marisa terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B, Nelci Andrea dos Santos Andreotti - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 6 9 - 5 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099370-37.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90587 Nr: 2748-67.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alcedino Pereira da Silva, ESIA MARIA LIMA 

DA SILVA, UKSILEY LIMA SILVA, ADESILTON LIMA DA SILVA, Ademir 

Lima Silva, Suzane da Silva Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Rosana Lovison - OAB:19013-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 5 9 - 0 8 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 3 6 0 - 9 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 3 6 1 - 7 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 3 6 2 - 6 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 3 6 3 - 4 5 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099364-30.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93226 Nr: 1311-54.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Guerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 os 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 6 7 - 8 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099368-67.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94454 Nr: 1971-48.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Teresinha Lopes de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94477 Nr: 1979-25.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineiva Aparecida Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Intimação da parte requerida para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9014 Nr: 1136-46.2004.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL BUDACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORÊNCIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Azevedo - 

OAB:OAB/MT 9.982-B, José Roberto Alvim - OAB:3285/MT, Poliana 

Galadinovic de Oliveira - OAB:OAB/MS 18794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, IRENE BRICCATTI PAZ - OAB:2.400, Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 

/ MT

 Intimação do (a) advogado da Parte Autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 675-06.2006.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honorino Chitolina, Jovandra Chitolina, Sueli Maria 

Mistura Chitolina, Jorge Chitolina, Evandro Carlos Chitolina, Eduardo 

Chitolina, Alessandra Chitolina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Gonçalves Martins Filho 

- OAB:OAB/SP 31.644, Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B, 

ZELINA SOARES - OAB:96451/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 4 1 - 8 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 3 4 2 - 6 9 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 3 4 3 - 5 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 3 4 4 - 3 9 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 3 4 5 - 2 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0099346-09.2020.4.01.9198 e 0099347-91.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27950 Nr: 2162-11.2006.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cassia Ferreira Santos, Raniele Ferreira Santos 

Barbosa, Lucas Ferreira Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 2 4 - 9 3 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099835-46.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30771 Nr: 2233-76.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Ribeiro, Ercir Ribeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 3 4 7 6 9 4 - 4 5 . 2 0 1 8 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0347697-97.2018.4.01.9198 e 0347700-52.2018.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82716 Nr: 2050-32.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIO DE OLIVEIRA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 1 7 - 0 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099834-61.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86223 Nr: 2125-37.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 3 8 - 3 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099374-74.2020.4.01.9198

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 129180 Nr: 643-10.2020.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 556 de 730



 PARTE AUTORA: Simone Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense- Sicredi Norte MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariagda Siquieri Gomes 

Scatola - OAB:21.161/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 30, intime-se o embargante para, em 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 290 do NCPC.

Comprovado o recolhimento, apense-se o feito aos autos 

927-23.2017.811.0087, 930-75.2017.811.0087, 924-68.2017.811.0087 e 

925-53.2017.811.0087.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107585 Nr: 1652-12.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Domingues - 

OAB:23.257/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:OAB/MT 18.017-A

 Vistos etc.

Diante da comprovação de pagamento (fls. 59/60), expeça-se alvará de 

levantamento do montante depositado, a fim de que seja transferido para a 

conta bancária informada no petitório de fl. 51.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31224 Nr: 132-32.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Gessy Pinto de Moraes, Espolio de Ione 

Ribeiro, Amarildo Ribeiro de Morais, Elaine Ribeiro de Morais, Caiubi Ribeiro 

de Morais, Gilmar Alves Ribeiro, Mario Antonio Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 1 8 - 4 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 3 2 0 - 1 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 1 4 6 - 0 2 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0 0 9 9 1 4 8 - 6 9 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 ,  0 0 9 9 1 5 0 - 3 9 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099152-09.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113339 Nr: 780-60.2018.811.0087

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTOR FRANCISCO TSCHOPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactos Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Costa e Fuchs Advogados 

Associados - OAB:, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:/ES 13.066

 Intimação da parte requerente, para manifestar a cerca da carta 

precatória devolvida de fls. 185/188 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32954 Nr: 1861-93.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Trindade Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 0 9 - 2 7 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099210-12.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34351 Nr: 477-61.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Loide Paiva Cavasin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 9 6 - 8 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8 , 

0099298-50.2020.4.01.9198 e 0099300-20.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34433 Nr: 549-48.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Pedroso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 1 6 4 - 2 3 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099165-08.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34434 Nr: 550-33.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Souza Calazan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison joreu da silva - OAB:23407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 2 7 8 - 5 9 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099280-29.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34439 Nr: 555-55.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Fatima Ferrari da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

RPV/PRECATÓRIO (s) 0099218-86.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35921 Nr: 2036-53.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ilton Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 8 4 5 - 9 0 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099276-89.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 2142-15.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Olga Biesek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que foram atuadas no TRF1 o (s) 

R P V / P R E C A T Ó R I O  ( s )  0 0 9 9 3 3 9 - 1 7 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 9 1 9 8  e 

0099340-02.2020.4.01.9198.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90684 Nr: 2813-62.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Kopsel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431- MT

 Intimação da parte requerida para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99166 Nr: 966-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO MATOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para manifestar a cerca da certidão de 

citação negativa de fls. 46 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106402 Nr: 932-45.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADELAR DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Embargada (Exequente) que proceda novos cálculos do 

saldo devedor na forma expendida nesta decisão, da Cédula de Crédito 

Bancário nº B51130466-6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114941 Nr: 2023-39.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (Autora) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-48.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BATISTA RAQUEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000316-48.2020.8.11.0087. 

AUTOR: VERA LUCIA BATISTA RAQUEL REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. VERA LUCIA BATISTA RAQUEL ajuizou 

ação previdenciária de aposentadoria por idade rural, com pedido de tutela 

de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Sustenta a autora preencher os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado, inclusive mediante tutela antecipada. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem 

judicial para compelir a imediata implantação do benefício de aposentadoria 

por idade rural. Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 

300 do Código de Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Todavia, para fins da tutela antecipada 

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade rural, nos termos do § 3º do art. 55 da Lei nº 

8.213/91. De acordo com a jurisprudência, para a demonstração do tempo 

de serviço rural para concessão do benefício almejado, é necessária a 

apresentação de início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal. In casu, a prova testemunhal deverá ser produzida em Juízo, 

no momento oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA 

ANTECIPADA. 1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que 

desconhecido o conteúdo econômico do pleito, inaplicável o § 2º do artigo 

475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o § 3º desse 

artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 2. Muito embora o art. 

273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela 

pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, 

total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o 

órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do 

direito material alegado. Precedentes desta Corte. 3. A sentença julgou 

procedente o pedido inicial, sem a oitiva de testemunhas, por considerar 

suficiente a prova material juntada aos autos, dispensando a produção de 

prova testemunhal. 4. Não obstante tenha sido juntado aos autos início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, verifica-se, 

contudo, que tais documentos não fazem prova direta sobre a sua 

atividade profissional, de forma a autorizar o deferimento do pedido de 

aposentadoria. Na hipótese, é forçoso anular a sentença, para que seja 

colhida a prova testemunhal e examinada a pretensão como de direito. 

Precedentes desta Corte. 5. Embora seja necessária, para comprovação 

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 

demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

corroborada por prova testemunhal, verifica-se, pelas regras ordinárias 

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 
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fatos a que se visa comprovar, confere verossimilhança ao direito alegado 

na inicial, pelo que, impõe-se, nesses casos, a antecipação do provimento 

jurisdicional, ainda que em caráter excepcional, determinando-se a 

implantação imediata do benefício, até o julgamento final da presente ação, 

evitando-se, assim, maiores prejuízos à parte autora que não concorreu 

para a demora na solução do direito aqui vindicado. 6. Sentença anulada. 

7. Remessa oficial e apelação do INSS a que se dá parcial provimento. 8. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias, com 

comunicação imediata à autarquia previdenciária. (TRF-1 - AC 

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

GUEDES, Julgamento: 28/05/2014, Publicação: 18/07/2014). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. É devido o reconhecimento 

do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando 

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

testemunhas. 2. A formação de um juízo seguro acerca da situação fática 

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

aos autos pela demandante, com a prolação de nova sentença. (TRF-4 - 

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

KIPPER, Julgamento: 05/11/2014, Publicação: D.E. 14/11/2014). Dessa 

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

rural da parte autora, inviável se torna a concessão da tutela de urgência 

antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência de um dos 

seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Guarantã do Norte/MT, 13 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000304-34.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000304-34.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: LUIZ BORGES REQUERIDO: FRIGORIFICO REDENTOR S/A. 

Vistos etc. Cuida-se de ação cobrança ajuizada por LUIZ BORGES em 

face FRIGORÍFICO REDENTOR S/A. Postulou a concessão da gratuidade 

da justiça. Ocorre, todavia, que há elementos nos autos que afastam a 

presunção de insuficiência de recursos da parte autora para arcar com as 

custas estipuladas pelo §3º do art. 99 do CPC. Com efeito, a presente 

demanda versa sobre a venda de bovinos, cujo valor total alcança o 

montante de R$ 218.624, 55 (duzentos e dezoito mil seiscentos e vinte e 

quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Ademais, o autor fez-se 

representado por advogado particular, que, aliado aos valores discutidos 

no processo, afasta a presunção de hipossuficiência. Por fim, não 

obstante a possibilidade excepcional do pagamento das custas 

processuais ao final do processo, considerando a inexistência de 

elementos que evidenciem que o polo ativo não possui condições 

financeiras de pagar taxa e custas judiciais, indefiro o pedido. Destarte, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complementar os documentos que instruem a petição inicial, comprovando 

a alegada hipossuficiência por meio de declarações de imposto de renda, 

holerites, extratos bancários ou demais documentos que considere 

pertinente, sob pena do indeferimento da gratuidade de justiça, termos do 

art. 99, §2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 13 de 

abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-98.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAULO KOTZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001175-98.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: VALMIR PAULO KOTZ EXECUTADO: COOPERLIRA 

AGRONEGOCIOS LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de ação de execução 

ajuizada por VALMIR PAULO KOTZ em face de COPERLIRA 

AGRONEGOCIOS LTDA – EPP. Considerando que, devidamente citada, a 

executada deixou de adimplir o débito e não indicou nenhum bem à 

penhora, DEFIRO o pleito de fls. 29/31 (ID 30154162), com fulcro no art. 

860 do Código de Processo Civil, determinando a penhora, pelo valor 

indicado pela parte exequente, no rosto dos autos de numeração única 

1000527-31.2020.8.11.0040, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT, no qual o executado desta ação figura como 

credor. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO 

ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BENS. BLOQUEIO. VIABILIDADE. 1. A 

constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio 

admissível para a satisfação da dívida, máxime quando o devedor não 

indica outros bens para adimplemento ou quando infrutíferas as buscas 

realizadas pelo credor. Inteligência do artigo 860 do Código Civil. 2. A 

penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores 

adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que, ainda, são 

objetos de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o 

devedor tem apenas expectativa de direito. 3. Recurso conhecido e 

provido. (TJ-DF 07226506720198070000 DF 0722650-67.2019.8.07.0000, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/03/2020, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2020. Pág.: Sem 

Página Cadastrada). Assim, o valor exequendo deverá ser destacado da 

importância que cabe ao devedor desta ação nos autos de numeração 

única 1000527-31.2020.8.11.0040, em trâmite na Primeira Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT, de modo que determino seja oficiado ao 

respectivo Juízo, encaminhando-lhe cópia desta decisão e demais peças 

porventura necessárias, a fim de que proceda com os registros 

pertinentes. Realizada a penhora na forma acima delineada, certifique-se 

nos autos e intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Guarantã 

do Norte/MT, 13 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-11.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BORGERT DE SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000312-11.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): LUZIA BORGERT DE SENA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. LUZIA 

BORGERT DE SENA ajuizou ação previdenciária de aposentadoria rural 

por idade em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Sustenta a parte autora preencher os requisitos necessários à concessão 

do benefício pleiteado. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 182 

e 344 do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Guarantã do Norte/MT, 14 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-26.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR CARVALHO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000311-26.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EDGAR CARVALHO 

RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de EDGAR CARVALHO 

RIBEIRO. Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o recolhimento 

das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, do E. TJMT e o art. 456 da CNGC-TJ/MT, determino a 

comprovação do pagamento das despesas de ingresso, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 14 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-52.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ANTONOW (EXECUTADO)

Outros Interessados:

AGOSTINHO BORGERT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001191-52.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: JOAO CARLOS ANTONOW Vistos, etc. I – Preenchidos os 

requisitos legais recebo a inicial executiva. II – Cite-se a parte executada 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829 do NCPC. III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias 

para embargos terá seu início conforme as hipóteses enunciadas no art. 

915 do NCPC. IV - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, consignando que, em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. VI – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido 

de segunda via do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da 

parte executada. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e 

aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, 

§§1º e 2º, do NCPC). VII – Não encontrada a parte ou não havendo bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. VIII – Acaso 

haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de que a 

execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da causa 

para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do NCPC), 

devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do NCPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 14 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000945-56.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON NICOLETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000945-56.2019.8.11.0087. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: NELSON NICOLETTI 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA e APREENSÃO (Decreto Lei 

911/69) com pedido liminar, ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, em 

desfavor de NELSON NICOLETTI, tendo como objeto o veículo descrito na 

inicial, que foi dado em alienação fiduciária. Aduz, em apertada síntese, 

que as partes celebraram Contrato de Financiamento, tendo como garantia 

de alienação fiduciária o bem objeto desta ação de busca e apreensão. 

Afirma que o requerido deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de 

16/05/2019, cujo débito perfaz o montante de R$11.189,19 (onze mil, cento 

e oitenta e nove reais e dezenove centavos). Fundamenta seu petitório de 

acordo com o Decreto Lei nº 911/69 e com as recentes alterações de sua 

redação advindas da Lei nº 10.931/2004. Requer liminarmente a busca e 

apreensão do móvel descrito, bem como a citação do requerido nos 

termos do rito aplicável do indigitado Decreto, sob as cominações 

pertinentes. É o Relatório. Decido. A liminar merece ser concedida. 

Destarte, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, cabível o 

deferimento da liminar, no que tange ao presente Contrato, pois resta 

comprovada a constituição em mora do devedor conforme notificação 

extrajudicial de págs. 18/19 (ID 23022917), que apesar de não ter sido 

notificado pessoalmente, denota-se que a missiva foi encaminhada para o 

endereço declinado no contrato de financiamento entabulado pelas partes 

e recebida por terceiro. Acerca do assunto é o entendimento 

jurisprudencial: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA 

COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO 

PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO, AINDA QUE RECEBIDO POR 

OUTRA PESSOA – DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.A notificação 

extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço 

constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida 

por terceiros. “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.” (AgRg 

no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016). (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018). 

Denota-se que tal entendimento fundamenta-se no princípio da boa-fé 

objetiva que norteia o direito contratual, sendo obrigação de o devedor 

manter atualizado seu endereço a fim de receber futuras notificações, 

visando resguardar o pactuado, não podendo o devedor valer-se de sua 

própria torpeza. Presentes, a priori, os requisitos autorizadores que 

ensejaram o presente pedido, DEFIRO a medida liminar de busca e 

apreensão, autorizando a apreensão do veículo FIAT, modelo 

STRADA(CD) WORKING, ano de fabricação 2014, cor BRANCA, placa 

QBB8695, RENAVAM 1008744805, CHASSI 9BD578341E7812378, que o 

veículo fique em depósito nas mãos do requerente ou quem este indicar 

nos autos, expressamente, como sendo seu representante, o qual deverá 

assinar o respectivo Termo de Depósito, sob as penas da lei. Após 

executada a liminar, dentro do prazo de 05 (cinco) dias (§ 2.º do artigo 3.º 

do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), a parte requerida 

poderá optar pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, através 

dos valores apresentados na presente demanda, devendo, nesse caso, 

ser o bem restituído ao mesmo livre de qualquer ônus. Executada a liminar, 

a parte requerida, querendo, poderá, apresentar resposta no prazo de 15 
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(quinze) dias. Caso a parte requerida, após a execução da liminar, 

quedar-se inerte, intime-se o requerente-credor fiduciário a requerer 

expressamente o que dispõe a última parte do § 1.º do artigo 3.º do 

indigitado Decreto-Lei, com redação alterada pela Lei n.º 10.931/2004. 

Consigne-se no mandado que, quedando-se inerte, cinco dias após a 

execução da liminar, consolidar-se-á a posse e a propriedade plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor-fiduciário. Cumpra-se conforme 

determinado no art. 212 do CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001192-37.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO ALVES DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001192-37.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: ROSIVALDO ALVES DE AQUINO Vistos, etc. Inicialmente, 

vislumbrando tratar-se de ação de execução de título extrajudicial, revogo 

a decisão de fl. 46 (ID 25553546). Ademais, preenchidos os requisitos 

legais recebo a inicial executiva. I – Cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do 

art. 829 do NCPC. II – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para 

embargos terá seu início conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do 

NCPC. III - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, consignando que, em caso de integral pagamento no 

prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§1º, do NCPC). IV – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. V – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via 

do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC). 

VI – Não encontrada a parte ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo. VII – Acaso haja requesto por 

parte do exequente, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do NCPC), devendo o (a) 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se 

este às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 

828, §5º, do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-93.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000313-93.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): SUELI MARQUES DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. SUELI 

MARQUES DA SILVA ajuizou ação previdenciária de aposentadoria rural 

por idade em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Sustenta a parte autora preencher os requisitos necessários à concessão 

do benefício pleiteado. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 182 

e 344 do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Guarantã do Norte/MT, 14 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000315-63.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA FRANCISCO ESTORARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000315-63.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): LINDINALVA FRANCISCO ESTORARI REU: 29.979.036.0001-40 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

LINDINALVA FRANCISCO ESTORARI ajuizou ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a parte autora preencher os requisitos 

necessários à concessão do benefício pleiteado. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça. CITE-SE o 

requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados 

na inicial (arts. 182 e 344 do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Guarantã do Norte/MT, 14 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-43.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000090-43.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A 

em face de LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES, quanto aos bens 

discriminados na exordial, gravados com alienação fiduciária. Requer, com 

fulcro no Decreto-Lei 911/64, a concessão da liminar de busca e 

apreensão, em razão do inadimplemento dos contratos fiduciários. Aduz, 

em apertada síntese, que as partes celebraram Contratos com Garantia de 

Alienação Fiduciária, tendo como garantia de alienação fiduciária os bens 

objetos desta ação de busca e apreensão. Afirma que o requerido deixou 

de efetuar os pagamentos desde as primeiras parcelas, ambas com 

vencimento em 15/10/2019, cujo débito perfaz o montante de 

R$147.332,66 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e 

sessenta e seis centavos). Fundamenta seu petitório de acordo com o 

Decreto Lei nº 911/69 e com as recentes alterações de sua redação 

advindas da Lei nº 10.931/2004. Requer liminarmente a busca e 

apreensão dos móveis descritos, bem como a citação do requerido nos 
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termos do rito aplicável do indigitado Decreto, sob as cominações 

pertinentes. É o Relatório. Decido. A liminar merece ser concedida. 

Destarte, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, cabível o 

deferimento da liminar, no que tange ao presente Contrato, pois resta 

comprovada a constituição em mora do devedor conforme notificação 

extrajudicial de fls. 48/50 (ID 28802344), pois, apesar de não ter sido 

entregue, foi enviada para o endereço indicado no contrato. Nota-se que o 

motivo indicado para a devolução, “mudou-se”, enseja uma 

responsabilidade do devedor em informar seu endereço correto, bem 

como qualquer mudança de domicílio, não sendo justo exigir do exequente 

a comprovação do esgotamento de todos os meios possíveis para a 

notificação do executado, quando o endereço informado estiver errado. 

Acerca do assunto é o entendimento jurisprudencial: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM 

MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO 

CONSTANTE NO CONTRATO – ENDEREÇO INEXISTENTE – VALIDADE DA 

INTIMAÇÃO POR EDITAL DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor 

fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço 

fornecido no contrato. Não sendo possível a notificação via correio, é 

possível a constituição em mora do devedor mediante intimação por edital 

do protesto do título. (Apelação 0803008-59, DESEMBARGADOR 

ODEMILSON ROBERTO CASTRO FASSA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

julgado em 27/01/2019, DJe 28/01/2019). E M E N T A – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO - CONTRATO GARANTIDO POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. NÚMERO INEXISTENTE. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. ÔNUS 

DO DEVEDOR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA EFEITO DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. Em se tratando de busca e apreensão 

decorrente de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio 

de notificação extrajudicial a ser entregue no domicílio do devedor, sendo 

dispensada a notificação pessoal. O devedor deve comunicar a alteração 

do seu endereço para fins de recebimento das correspondências 

encaminhadas pelo credor, sob pena de se reputar válida a sua 

constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o 

endereço constante no contrato. (AI 0002441-63.2019.8.27.0000, 

RELATOR EURÍPEDES LAMOUNIER, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS, 

julgado em 07/02/2019). Denota-se que tal entendimento fundamenta-se no 

princípio da boa-fé objetiva que norteia o direito contratual, sendo 

obrigação de o devedor manter atualizado seu endereço a fim de receber 

futuras notificações, visando resguardar o pactuado, não podendo o 

devedor valer-se de sua própria torpeza. Presentes, a priori, os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, DEFIRO a medida liminar 

de busca e apreensão, autorizando a apreensão dos bens: a) TRATOR 

AGRICOLA DE RODAS, marca/modelo NEW HOLLAND TL 75E, ano 2018, 

chassi HCCZTL75KJC475731, série T275C4030; b) GRADE ARADORA, 

marca/modelo AGRI -TILLAGE BRASIL/ BALDAN/CRI14DSC, chassi 

61018391001001; c) GRADE SUPER PEIXE DE ARRASTO marca/modelo 

AGRI -TILLAGE BRASIL/ BALDAN/DP32DSC, chassi 61018391002001. 

Determino que os bens fiquem em depósito nas mãos do requerente ou 

quem este indicar nos autos, expressamente, como sendo seu 

representante, o qual deverá assinar o respectivo Termo de Depósito, sob 

as penas da lei. Após executada a liminar, dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias (§ 2.º do artigo 3.º do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), 

a parte requerida poderá optar pelo pagamento da integralidade da dívida 

pendente, através dos valores apresentados na presente demanda, 

devendo, nesse caso, serem os bens restituído ao mesmo livre de 

qualquer ônus. Executada a liminar, a parte requerida, querendo, poderá, 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Caso a parte requerida, 

após a execução da liminar, quedar-se inerte, intime-se o 

requerente-credor fiduciário a requerer expressamente o que dispõe a 

última parte do § 1.º do artigo 3.º do indigitado Decreto-Lei, com redação 

alterada pela Lei n.º 10.931/2004. Consigne-se no mandado que, 

quedando-se inerte, cinco dias após a execução da liminar, 

consolidar-se-á a posse e a propriedade plena e exclusiva dos bens no 

patrimônio do credor-fiduciário. Cumpra-se conforme determinado no art. 

212 do CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã 

do Norte/MT, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000183-06.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000183-06.2020.8.11.0087. REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

REQUERIDO: LOREDANA BALBINOT SIMONETTO Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por BANCO RODOBENS S/A em 

face de LOREDANA BALBINOT SIMONETTO, com relação a veículo 

gravado por alienação fiduciária. Acordo juntado aos autos sob ID 

30807169. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que as avenças, atinentes ao pagamento do débito que 

ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Eventuais custas remanescentes pela parte 

requerida. Cada parte arcará com os honorários de seus patronos. 

Registro que não houve a inclusão de qualquer restrição sobre o bem em 

tela por este Juízo, ficando prejudicado o pedido contido no acordo neste 

sentido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquive-se. Guarantã do Norte/MT, 13 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-73.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MAYLLON FUCHTER PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIS SCHNEIDER (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000627-73.2019.8.11.0087. AUTOR(A): BRUNO MAYLLON FUCHTER 

PEDROSO REU: EMERSON LUIS SCHNEIDER Vistos etc. Trata-se de ação 

de reparação por danos morais promovido por BRUNO MAYLLON 

FUCHTER PEDROSO em face de EMERSON LUIS SCHNEIDER. Recebido o 

feito e designada audiência de conciliação, as partes celebraram acordo 

(ID 29248101). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que as avenças, atinentes à reparação pelos danos morais 

que ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Custas pela ré, consignando que devido à 

transação, há isenção de eventuais custas remanescentes. Sem 

honorários. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se 

imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 14 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000544-91.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA FERMINO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000544-91.2018.8.11.0087. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MARIA MARTA FERMINO Vistos, etc. Em análise aos fólios, 

percebo que a parte requerente informa a desistência da demanda, 

pugnando pela homologação desta, nos moldes do art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Nesta senda, considerando que não houve a apresentação de 

resposta, não incide a norma prevista no §4º, do art. 485, do CPC, que 

dispõe: “§4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação”, tornando dispensável o 

consentimento da parte requerida. Em face do exposto, julgo extinto o 

processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 14 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000697-90.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KEWIN DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000697-90.2019.8.11.0087. REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: ALAN KEWIN DOS SANTOS DA SILVA 

Vistos, etc. Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa 

a desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do CPC. Nesta senda, considerando que não houve 

a apresentação de resposta, não incide a norma prevista no §4º, do art. 

485, do CPC, que dispõe: “§4º Oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, tornando 

dispensável o consentimento da parte requerida. Em face do exposto, 

julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Proceda-se a Secretaria ao recolhimento do 

mandado de citação e à baixa da restrição judicial gravada no veículo, por 

meio do RENAJUD. Por fim, considerando que não houve a inclusão do 

devedor em órgãos de proteção de crédito por este Juízo, ficando 

prejudicado o pedido contido no acordo neste sentido. Escoado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 14 de 

abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-53.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. LOPES TACAIAMA - EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES TORRES (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO proposta por J. C. LOPES TACAIMAMA ? EIRELI ? EPP (CASA DA 

SUSPENSÃO) em desfavor de LUCIANO GONÇALVES TORRES. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que é credora do Reclamado da 

importância não atualizada de R$ 5.036,00(cinco mil e trinta e seis reais), 

representado por 06(seis) cheques, nº 000426, 000427, 000428, 

000374,000375 e 000376, Agência 1288, C/c 017953, Banco Bradesco, 

de Titularidade do Reclamado. Nota-se que o reclamado foi regularmente 

citado (mov. 28), e não compareceu à audiência de conciliação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida 

que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a 

relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do NCPC que caberá ao juiz, 

de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito. Nesse sentido, necessário acrescentar que ?a 

inércia e a falta de contestação?, quando leve a que se produzam os 

efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles 

resultem e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)?. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotônio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tem-se que os elementos de 

provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, 

entende-se que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, 

art. 20 da Lei 9.099/95. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia do reclamado, a pretensão se mostra amparada documentalmente, 

consoante se infere na inicial, demonstrado por meio dos cheques 

emitidos. Assim, outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da 

revelia e julgar procedente a pretensão. Posto isso, e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a importância 

de R$ 5.036,00(cinco mil e trinta e seis reais), devendo ser acrescido 

ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da 

apresentação dos cheques. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PROJUDI. Determino ao Sr. Gestor que intime-se as partes conforme 

previsão legal, observando que a parte reclamada não possui advogado 

constituído nos autos. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

caso o devedor não efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acarretará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 523, do Novo Código de Processo Civil e Enunciados 

97 e 105 do FONAJE, podendo ainda, o credor requerer a execução da 

sentença e, em não o fazendo, no prazo de 48 horas os autos serão 

arquivados com as devidas formalidades, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido da parte interessada. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Guarantã do 

Norte, 28 de Abril de 2016. Katiúscia de Lima Macedo Severino Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010308-60.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

M MICHELS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE LONGHI OAB - MT0005089A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do devedor para pagar o débito no importe de R$ 4.596,80 

atualizado até 06/07/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida a multa de 10 % (dez por cento).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-35.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, caso queiram, manifestar acerca da certidão 

de decurso de prazo, requerendo o que entenderem por direito, no prazo 

de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-43.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON JOSE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010184-43.2011.8.11.0087. REQUERENTE: ADNILSON JOSE CORDEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Cumpra-se integralmente as 

determinações da sentença de fls. 127/128 (ID 26533208), expedindo-se o 

alvará de levantamento dos créditos na conta indicada à fl. 123 (ID 

22408196). Após, certifique-se e arquive-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 15 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-24.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010388-24.2010.8.11.0087. REQUERENTE: REGINA NUNES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Considerando que a 

executada, devidamente intimada à fl. 165 (ID 26091064), deixou de 

manifestar-se acerca do bloqueio de valores realizado, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado à 

fl. 176 (ID 30992524). Desta forma, haja vista o adimplemento da 

obrigação, extingo a execução pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 15 de 

abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000794-49.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NERY GONCALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000794-49.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: NERY GONCALVES DE MENEZES REQUERIDO: 

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, AYMORE 

Vistos, etc. CIENTE da decisão liminar proferida no recurso de agravo de 

instrumento n. 1019084-26.2019.8.11.0000, o qual deferiu parcialmente o 

pedido da agravante Nery Gonçalves de Menezes para determinar a 

exclusão do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

referente ao débito em discussão nesses autos. Desse modo, 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para que tomem conhecimento da 

decisão (id. 27599655), realizando as medidas necessárias para a 

exclusão, bem como comprovando nos autos. No mais, CUMPRAM-SE as 

determinações da decisão sob id. 27257342, ou seja, ENCAMINHEM-SE os 

autos à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de 

conciliação, após INTIME-SE a parte autora, por meio de seus Advogados 

para comparecer no ato. CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO, VOLTEM 

os autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO, CASO AS 

PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte REQUERIDA para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a contestação, a partir da 

data da referida audiência, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial e, em seguida, INTIME-SE a 

PARTE AUTORA para que, posteriormente, ofereça a impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 15/04/2020. Assinado 

Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000524-25.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DOS SANTOS GRATAO (REQUERENTE)

MAURILIO GRATAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000524-25.2019.8.11.0036 Considerando o teor da Decisão ID: 

21165057, impulsiono o presente feito para intimação da parte autora, 

através de seu advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Guiratinga/MT, 15 de abril de 2020 ROSIANE DA 

MATA PEREIRA Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA 

MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 

34311387

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 564 de 730



Processo Número: 1000820-47.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDENICE MARIA BALBINO RODRIGUES DA GAMA FIGUEIREDO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000820-47.2019.8.11.0036 Em cumprimento ao Despacho ID 31004736, 

INTIMO a parte requerente, via dje, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente, caso queira, sua impugnação a contestação apresentada sob 

Id. 29862578. Guiratinga/MT, 15 de abril de 2020 KELLVIN CESAR LOPES 

Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA 

MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 

34311387

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000504-34.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000504-34.2019.8.11.0036 Considerando o teor do Despacho ID 

21169520, impulsiono o presente feito para Intimação da parte exequente 

para que no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE nos autos requerendo 

o que entender de direito, sob pena de preclusão. Guiratinga/MT, 15 de 

abril de 2020. Rosiane da Mata Pereira Técnico Judiciário SEDE DA VARA 

ÚNICA DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36801 Nr: 548-12.2015.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Cândida Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286, 

Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580

 Decido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar, 

proposta pela parte autora Marilene Cândida Massaguer, em face do 

requerido Jairo Gabriel da Silva, por consequência extingo o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, para isso:

 1) TORNO DEFINITIVA a Decisão Liminar de fls. 25/26 que concedeu de 

forma antecipada o sequestro do valor exposto na petição inicial, isso é, o 

bloqueio judicial do crédito do demandado no valor de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) com o Sr. Romildo Ferreira Barros.

2) TORNO DEFINITIVA, também, a AUTORIZAÇÃO, no caso de a soja ter 

sido beneficiada e ensacada para venda, para que o 

sequestro/apreensão alcançasse não somente a soja na sua forma 

original, mas também os subprodutos desta, nos termos do art. 2º da Lei 

2.666/55, bem como a autorização para o uso de força policial, caso 

necessário ao cumprimento da ordem. De modo que, INTIME-SE o Sr. 

ROMILDO FERREIRA BARROS para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

DEPOSITE nos autos n. 295-29.2012.811.0036 (30454), o valor dado em 

caução dos títulos de cheque sob protocolo 37442 (Ref. 14).

Todavia, no caso de já houver o depósito nesses autos, DETERMINO a 

VINCULAÇÃO dos valores depositados nos autos n . 

295-29.2012.811.0036 (30454).

 3) TRASLADE-SE cópia da presente sentença para os autos n. 

295-29.2012.811.0036 (30454).

3) CONDENO o REQUERIDO ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme 

estabelece o art. 85, §2º e §8º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido:

4) INTIME-SE o REQUERIDO para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) 

efetuarem o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.

(...)

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 14/04/2020.

Assinado digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52776 Nr: 3076-48.2017.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordelina Ferreira da Silva, Ivo Ferreira da Silva, João 

Batista Ferreira da Silva, Ilson Ferreira da Silva, Ailton Ferreira da Silva, 

Paulo César Ferreira da Silva, Raimundo Celestino da Silva Filho, Jonilde 

Ferreira da Silva, Vanildo Ferreira da SIlva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Celestino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi expedido alvará eletrônico nº 604488-3/2020, na 

importância de 787,75 (Setecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco 

centavos) em favor do Sr. RAIMUNDO CELESTINO DA SILVA FILHO.

Guiratinga - MT, 14 de abril de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45627 Nr: 2478-31.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuda Celestina de Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilia Fernandes das Graças - 

OAB:16869/MT, Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - OAB:MT-88776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n°: 2478-31.2016.811.0036 (45627)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de Ref. 126 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se
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Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/04/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37364 Nr: 770-77.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mariano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONILDO BEZERRA DOS SANTOS 

- OAB:9883/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice de Souza - 

OAB:3572-A

 Decido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Moraes, proposta por MILTON 

MARIANO DE SOUZA em face de DUBLA VALENTIN RAMOS E OUTRO, 

por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

1) INDEFIRO o pedido contraposto da parte requerida por condenação em 

litigância de má-fé.

2) CONDENO o autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez) por cento da causa atualizada, conforme estabelece o art. 85, §2º e 

§8º do CPC, CONTUDO, a sua execução deverá seguir o procedimento 

expresso no art. 98, §3º do CPC, em vista da parte autora ser beneficiária 

da Justiça Gratuita (fls. 46/47).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/04/2020.

 Assinado digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58256 Nr: 1644-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvanildo Alves Gonçalves-ME, Francisco de 

Assis da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, dos termos das certidões 

do oficial de ref. 13 e 18, manifestando no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58379 Nr: 1691-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para:A)CONDENAR a 

Acusada LAURA CRISTINA ALVES MARTINS, brasileira, solteira, serviços 

gerais, nascida aos 29/06/1976, em Guiratinga-MT, filha de Natalino da 

Silva Martins e Maria Aparecida Alves Martins, portadora do RG nº 

1160190-6 SSP/MT e CPF nº 823.370.551-91, residente e domiciliada na 

Rua Porciano Alves do Anjos, nº 105, Bairro Sebastião Dias I, 

Guiratinga-MT, como incursa nas penas dos artigos 303, 306 e 309, todos 

da Lei nº 9.503/97 na forma do art. 70, parte final do Código 

Penal.B)ABSOLVER a Acusada LAURA CRISTINA ALVES MARTINS, já 

qualificada, do artigo 304 da Lei nº 9.503/97.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 14/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000128-14.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RUBENS GASPARELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000128-14.2020.8.11.0036 Execução Fiscal Decisão. Vistos, 

etc. DEFIRO o pedido da parte exequente sob Id. 30300326. 1) Dessa 

forma, CITEM-SE os executados indicados sob Id. 30300326, pelo inteiro 

teor da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do CPC (atualização sob Id. 30300327), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º, do CPC). 2) Advirta-a de que, contado da data da 

juntada aos autos do mandado cumprido, passará a fluir o prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de advogado (a), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 914 e 915, 

caput, do CPC). Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de 

bens, deverá ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, juros custas e honorários 

advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, o executado (art. 829, § 1º e 841, 

caput, do CPC). 3) Em não sendo localizado o executado para intimação da 

penhora, constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. 

Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu 

cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 4) Por fim, não sendo encontrada a 

parte executada e decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito 

e sem a realização de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da presente ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

15/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000129-96.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000129-96.2020.8.11.0036 Execução Fiscal Decisão. Vistos, 

etc. DEFIRO o pedido da parte exequente sob Id. 30300328. 1) Dessa 

forma, CITEM-SE os executados indicados sob Id. 30300328, pelo inteiro 

teor da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do CPC (atualização sob Id. 30300329), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º, do CPC). 2) Advirta-a de que, contado da data da 

juntada aos autos do mandado cumprido, passará a fluir o prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de advogado (a), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 914 e 915, 

caput, do CPC). Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de 

bens, deverá ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, juros custas e honorários 

advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, o executado (art. 829, § 1º e 841, 

caput, do CPC). 3) Em não sendo localizado o executado para intimação da 

penhora, constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. 

Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu 
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cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 4) Por fim, não sendo encontrada a 

parte executada e decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito 

e sem a realização de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da presente ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

15/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000148-05.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO ROSA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000148-05.2020.8.11.0036 Execução Fiscal Decisão. Vistos, 

etc. DEFIRO o pedido da parte exequente sob Id. 30726496. 1) Dessa 

forma, CITEM-SE os executados indicados sob Id. 30726496, pelo inteiro 

teor da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do CPC (atualização sob Id. 30726497 e 

30726498), advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os 

honorários advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo 

pagamento integral no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, caput e §1º, do CPC). 2) Advirta-a de que, contado 

da data da juntada aos autos do mandado cumprido, passará a fluir o 

prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de 

advogado (a), independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 

914 e 915, caput, do CPC). Decorrido tal prazo sem pagamento ou 

oferecimento de bens, deverá ser procedida a PENHORA em tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros custas e 

honorários advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, o executado (art. 

829, § 1º e 841, caput, do CPC). 3) Em não sendo localizado o executado 

para intimação da penhora, constará na certidão detalhadamente as 

diligências realizadas. Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a 

INTIMAÇÃO de seu cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 4) Por fim, não 

sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo da citação sem 

pagamento do débito e sem a realização de penhora de bens, INTIME-SE a 

parte exequente para dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção da presente ação sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga-MT, 15/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000130-81.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA LOPES SILVA E SOUZA - ME (EXECUTADO)

TEREZA LOPES SILVA E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000130-81.2020.8.11.0036 Execução Fiscal Decisão. Vistos, 

etc. DEFIRO o pedido da parte exequente sob Id. 30300473. 1) Dessa 

forma, CITEM-SE os executados indicados sob Id. 30300473, pelo inteiro 

teor da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do CPC (atualização sob Id. 30300474), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º, do CPC). 2) Advirta-a de que, contado da data da 

juntada aos autos do mandado cumprido, passará a fluir o prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de advogado (a), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 914 e 915, 

caput, do CPC). Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de 

bens, deverá ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, juros custas e honorários 

advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, o executado (art. 829, § 1º e 841, 

caput, do CPC). 3) Em não sendo localizado o executado para intimação da 

penhora, constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. 

Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu 

cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 4) Por fim, não sendo encontrada a 

parte executada e decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito 

e sem a realização de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da presente ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

15/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000147-20.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON ANDERSON DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000147-20.2020.8.11.0036 Execução Fiscal Decisão. Vistos, 

etc. DEFIRO o pedido da parte exequente sob Id. 30715465. 1) Dessa 

forma, CITEM-SE os executados indicados sob Id. 30715465, pelo inteiro 

teor da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do CPC (atualização sob Id. 30715466), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º, do CPC). 2) Advirta-a de que, contado da data da 

juntada aos autos do mandado cumprido, passará a fluir o prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de advogado (a), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 914 e 915, 

caput, do CPC). Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de 

bens, deverá ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, juros custas e honorários 

advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, o executado (art. 829, § 1º e 841, 

caput, do CPC). 3) Em não sendo localizado o executado para intimação da 

penhora, constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. 

Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu 

cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 4) Por fim, não sendo encontrada a 

parte executada e decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito 

e sem a realização de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da presente ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

15/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000183-62.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

DURVAL MACHADO BRANDAO (EXECUTADO)

RIBEIRO HOLDING PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI 

(EXECUTADO)

VICTOR AUGUSTO VIVEIROS RIBEIRO (EXECUTADO)

ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000183-62.2020.8.11.0036 Execução Fiscal Decisão. Vistos, 

etc. DEFIRO o pedido da parte exequente sob Id. 31260916. 1) Dessa 

forma, CITEM-SE os executados indicados sob Id. 31260916, pelo inteiro 

teor da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do CPC (atualização sob Id. 31260917), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º, do CPC). 2) Advirta-a de que, contado da data da 

juntada aos autos do mandado cumprido, passará a fluir o prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de advogado (a), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 914 e 915, 

caput, do CPC). Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de 

bens, deverá ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem 
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para o pagamento do principal atualizado, juros custas e honorários 

advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, o executado (art. 829, § 1º e 841, 

caput, do CPC). 3) Em não sendo localizado o executado para intimação da 

penhora, constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. 

Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu 

cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 4) Por fim, não sendo encontrada a 

parte executada e decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito 

e sem a realização de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da presente ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

15/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000163-71.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO BERTAGLIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000163-71.2020.8.11.0036 Execução Fiscal Decisão. Vistos, 

etc. DEFIRO o pedido da parte exequente sob Id. 30967603. 1) Dessa 

forma, CITEM-SE os executados indicados sob Id. 30967603, pelo inteiro 

teor da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do CPC (atualização sob Id. 30967604), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º, do CPC). 2) Advirta-a de que, contado da data da 

juntada aos autos do mandado cumprido, passará a fluir o prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de advogado (a), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 914 e 915, 

caput, do CPC). Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de 

bens, deverá ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, juros custas e honorários 

advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, o executado (art. 829, § 1º e 841, 

caput, do CPC). 3) Em não sendo localizado o executado para intimação da 

penhora, constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. 

Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu 

cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 4) Por fim, não sendo encontrada a 

parte executada e decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito 

e sem a realização de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção da presente ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

15/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-73.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALMIR BORCHERS (AUTOR(A))

ANGELICA VERISSIMO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR PELLIZZA (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000373-73.2019.8.11.0096. AUTOR(A): JOSE 

VALMIR BORCHERS, ANGELICA VERISSIMO ALVES REU: ODIR PELLIZZA 

Vistos, etc. 1) Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial. 2) Analisando os autos, entendo 

ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda os interesses discutidos. Assim, com supedâneo no inciso 

V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do 

CNJ, DETERMINO a que a Secretaria desta Vara DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, após o decurso do prazo de suspensão previsto na 

Portaria-Conjunta 249 do E. TJMT, conforme pauta disponível deste Juízo. 

3) CITE-SE a parte requerida, com pelo menos 20 dias de antecedência, 

para comparecer a solenidade e INTIME-SE a parte autora, na pessoa do 

seu advogado, para também comparecer, conforme dicção do art. 334, § 

3.º, do CPC. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC. 4) Nesse seguimento, não havendo acordo, o 

prazo de 15 dias para a parte acionada se defender CONTAR-SE-Á da 

data da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos ditos na exordial, nos termos dos artigos 

334, 335/342 e 344 do CPC. 5) Apresentada contestação, CERTIFIQUE-SE 

a secretaria e INTIME-SE a parte requerente para impugná-la. A seguir, 

oportunamente, DIGAM as partes, em 05 dias, se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. 6) Após tudo cumprido, 

FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000009-67.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT15456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Zenilda Alves da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000009-67.2020.8.11.0096. REQUERENTE: SAL 

ALUGUEL DE CARROS LTDA REQUERIDO: ZENILDA ALVES DA SILVA, 

MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. 1) Sem delongas, haja vista que a presente 

missiva foi cumprida antes do recolhimento das custas, dada a urgência 

intrínseca a natureza do mandado de segurança, DETERMINO que seja 

recolhida, em 05 dias, o valor da diligência do senhor oficial de justiça, 

conforme por ele solicitado na certidão de Id. n. 28384314. 2) SOMENTE 

após o cumprimento do item 1, tendo em vista que já foi cumprida a ordem 

deprecada, a teor da certidão de Id. n.º 28384314, RESTITUAM-SE o 

processo à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando 

nossos cumprimentos. CUMPRA-SE. ÀS PROCIDÊNCIAS. Itaúba/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000096-23.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA (LITISCONSORTES)

DIEKSON LUIZ SILVA (LITISCONSORTES)

D. LUIZ SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000096-23.2020.8.11.0096. AUTOR(A): AUTO 

POSTO NORTAO ITAUBA LTDA REU: D. LUIZ SILVA - ME 

LITISCONSORTES: DIEKSON LUIZ SILVA, MICAELLE MARIA MONTEIRO E 

SILVA Vistos, etc. 1) Verifico que a parte autora não juntou ao processo 

comprovante do preparo da causa, vício que impossibilita o 

prosseguimento do feito. Cumpre esclarecer que o preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sendo que a prova deste deve instruir a inicial, consoante dicção dos 

artigos 319, 320 e 321 do CPC, o que não ocorreu, tendo como 

consequência a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

do CPC, sendo cancelada a distribuição, se intimada à parte deixar de 

realizar o pagamento das custas e despesas, a teor do artigo 290 desse 

mesmo Diploma Instrumental, equivalendo ao indeferimento da inicial. 2) 

Isto posto, INTIME-SE à parte autora, em 15 dias, para comprovar o 

recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição e consequente julgamento do feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e artigo 290, todos do Código de 

Processo Civil. 3) Após, FAÇAM-ME o processo concluso, sem demora. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 79938 Nr: 1286-77.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALHÃES WLODKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 1286-77.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 79938

Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar o petitório de ref. 65.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-08.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA OAB - MS21460 (ADVOGADO(A))

JAYME DA SILVA NEVES NETO OAB - MS11484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000097-08.2020.8.11.0096. AUTOR: BRASIL 

CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA REU: EDIMAR 

JOSE VENDRUSCOLO Vistos, etc. 1) Preenchidos os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. 2) Analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda os interesses discutidos. Assim, com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, DETERMINO que a Secretaria desta Vara DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, após o decurso do prazo de suspensão 

previsto na Portaria-Conjunta 249 do E. TJMT, conforme pauta disponível 

deste Juízo. 3) CITE-SE a parte requerida, com pelo menos 20 dias de 

antecedência, para comparecer a solenidade e INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa do seu advogado, para também comparecer, conforme dicção 

do art. 334, § 3.º, do CPC. CONSIGNE-SE no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, §8º do CPC. 4) Nesse seguimento, não havendo 

acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

CONTAR-SE-Á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos ditos na exordial, 

nos termos dos artigos 334, 335/342 e 344 do CPC. 5) Apresentada 

contestação, CERTIFIQUE-SE a secretaria e INTIME-SE a parte requerente 

para impugná-la. A seguir, oportunamente, INTIMEM-SE as partes, em 05 

dias, para informar se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. 6) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso 

para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001114-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1001114-83.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANA PAULA DE SOUZA 

Vistos etc. 1) Preenchidos os requisitos do art. 319 e 321 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. 2) 

Cuida-se de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 

911/69, onde o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse da requerida ANA PAULA DE 

SOUZA, em decorrência da Cédula de Crédito Bancária anexada ao Id n° 

21079836. Determinada a emenda da inicial pela r. decisão de Id. n.º 

22642171, para fim de ser comprovada a mora da parte devedora o que 

foi cumprido, conforme documento de Id. n.º 26538672. Como é 

reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar 

necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência. No caso 

judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente comprovada, 

conforme notificação por meio de protesto de Id n° 26538672. 3) Assim 

sendo, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão 

porque determino a expedição do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e 

CITAÇÃO, com as seguintes advertências: I) O devedor fiduciante poderá, 

no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a 

integralidade da dívida, conforme o cálculo apresentado pelo credor, 

recebendo o bem livre de ônus; II) Caso assim não proceda, a propriedade 

e a posse dos bens se consolidará no patrimônio do credor fiduciário; III) 

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida; IV) Após a apreensão, o veículo será 

depositado em mãos do representante legal da parte autora; V) Deverá o 

devedor, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

entregar o bem e seus respectivos documentos. 4) DEFIRO os benefícios 

do artigo 212, 846 e § 2º do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido 

de expedição de ofício ao DETRAN, bem como à SECRETARIA DA 

FAZENDA ESTADUAL, uma vez que o § 1° do artigo 3°, decreto 911/69 já 
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estabelece: § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, 

como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000093-68.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000093-68.2020.8.11.0096. AUTOR(A): JONAS 

VIEIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. 1) Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. 2) Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do CPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. 3) DETERMINO que o feito tramite 

preferencialmente, observados e respeitados os comandos do artigo 

1.048, inciso I, do CPC e do artigo 71 da Lei n.º 10.741/2003. 4) Por 

oportuno, desde já DETERMINO que a Secretaria desta Vara DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, após o decurso do prazo de 

suspensão previsto na Portaria-Conjunta 249 do E. TJMT, conforme pauta 

disponível deste Juízo. Com efeito, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência. 5) Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação e juntados documentos, INTIME-SE a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. 6) CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. 7) INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, 

como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-59.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000016-59.2020.8.11.0096. REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 29947911 com documentos 

(relatório de chamadas, Id. 29947912), no entanto não houve impugnação. 

Das preliminares. Da inépcia da inicial – da ausência de documentos 

essenciais para a propositura da ação – da ausência de consulta pessoal 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Será analisada 

juntamente com o mérito. Da falta de interesse de agir – ausência de 

pretensão resistida. Em preliminar o Requerido arguiu ausência de 

interesse de agir por falta de prévia provocação administrativa, ausência 

essa a qual não merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está 

obrigada a discussão administrativa para ajuizar a ação, pois o 

consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus 

direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. Não existindo mais 

preliminares, passo ao julgamento do Mérito. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. danos morais, ajuizada por Francisco 

Pereira em face de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, alega que teve o seu nome e CPF 

inseridos nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida, no valor de 

R$ 90,83 (noventa reais e oitenta e três centavos), referente ao contrato 

nº. 0317791024, dos quais foram incluídos em 08.03.2018. Aduz que 

somente tomou conhecimento que o seu nome estava restrito, quando o 

seu credito passou a ser negado no comercio, o que soou com 

estranheza pois sempre teve bons relacionamentos com bancos, 

empresas e com o comercio em geral. Alega que desconhece o débito e 

que nunca foi notificado sobre a restrição lhe imposta. E, para provar 

anexa o extrato Score, emitido por informações confidenciais, site 

https://probusca.com/painel/class/Score.class.php, datado de 06.01.2020, 

Id. 28108854 Afirma que diante da arbitrariedade da Requerida não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a 

inexistência do débito e a indenização por danos morais. Juntou 

documentos com a exordial. Audiência de conciliação realizada em 

28.02.2020, Id. 29676349, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 29947911 a Requerida em preliminar 

contesta as mencionadas acima. E, no mérito, em suma contesta pelo 

exercício regular do direito, pelo fato da parte ter habilitado em seu nome a 

linha telefônica nº. 66 99679 7354, conta nº. 0317791024, com a 

titularidade da linha em nome da autora e cadastramento em seu endereço. 

Contesta ainda, que o endereço do autor cadastrado no sistema é o 

mesmo contido no preâmbulo da exordial e do comprovante de endereço, 

e ainda que o autor migrou sua linha telefônica da modalidade pré-paga 

para o plano controle. Contesta mais, que o autor efetuou o pagamento da 

fatura do mês de agosto de 2017, no entanto ficou inadimplente no valor 

de R$ 90,83 (noventa reais e oitenta e três centavos), e, para comprovar 

anexa print de telas sistêmicas ao contexto da contestação e ainda anexa 

aos autos relatório de chamadas originadas ref. 456/2020—12 no período 

de 26.07.2017 a 26.01.2018 referente a linha telefônica 66 99679-7354. 

Contesta mais, pela legitimidade do débito e pela inexistência de danos 

morais, e pela aplicabilidade da súmula 385 do STJ, pelo fato do autor ser 

devedor contumaz, e mais pela aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas 

como meio de prova, e faz pedido contraposto para a parte ser compelida 

a pagar o valor de R$ R$ 90,83 (noventa reais e oitenta e três centavos), 

e ao final pela improcedência da ação. Entretanto, não houve impugnação, 

apesar da parte autora ter sido intimada em audiência para apresentar a 

impugnação logo após a contestação. Salienta-se que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Dessa forma, examinando o conjunto probatório observo 
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que a parte Requerida traz aos autos relatório de chamadas originadas 

ref. 456/2020—12 no período de 26.07.2017 a 26.01.2018 referente a 

linha telefônica 66 99679-7354 e print telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, porém esses documentos vieram desacompanhados do 

contrato firmado entre as partes, para comprovar a contratação e a 

legitimidade do débito do qual foi restrito em nome e CPF do autor. Logo, 

não demonstrando os fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Lado outro, tem-se que os 

documentos anexados com a exordial pelo autor não são suficientes para 

caracterizar que houve a restrição imposta em seu nome e CPF, uma vez 

que o autor apenas traz aos autos o extrato emitido por informações 

confidenciais não sendo o extrato original, para a validade da 

autenticidade das restrições, deixando assim de trazer aos autos o 

extrato unificado de restrições ao crédito. Cabe ressaltar que compete ao 

autor trazer aos autos o comprovante original completo unificado extraído 

dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem ser emitidos por 

órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, SCPC, SERASA e 

CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato oficial, para provar a 

existência de restrições impostas em nome do autor em relação a empresa 

Requerida, conforme os fatos alegados na exordial, cabível ao caso a 

improcedência desta demanda. Por conseguinte, razão não assiste ao 

Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais alega ter direito, 

conforme alegado na peça de ingresso. Portanto, no que se refere ao fato 

em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o 

qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito Sendo assim exigindo do Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, cabia 

ao Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram inseridos 

indevidamente no rol de inadimplentes pela empresa Requerida. Todavia, 

não trouxe aos autos se quer o extrato emitido por órgãos oficiais de 

proteção ao crédito, pois apenas apresentou o extrato emitido de forma 

c o n f i d e n c i a l ,  d o  q u a l  f o i  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://probusca.com/painel/class/Score.class.php, datado de 06.01.2020, 

como observa-se no Id. 28108854. A doutrina de Misael Montenegro Filho 

nos ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando 

a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve 

ser provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do 

convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do 

autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem 

acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei 

aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele 

que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a 

Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

São Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, sob a má 

qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e CPF, a 

improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano moral 

este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao não juntar nos autos o 

extrato oficial de restrição ao crédito. E, por sua vez quanto a alegação da 

notificação, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo a credora pela ausência do 

envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante disso, 

desnecessárias outras considerações e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, uma vez que a parte autora deixou de trazer aos 

autos o extrato oficial de restrição ao crédito Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-21.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE XAVIER PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000036-21.2018.8.11.0096. REQUERENTE: VALDENICE XAVIER PINHEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

13223863, com documentos (Faturas, Id. 13223867/13223983), e por sua 

vez a Requerente impugnou, Id. 13312632. Das preliminares. Da ausência 

de juntada do comprovante de residência da parte autora. Em preliminar a 

Requerida arguiu pela juntada do comprovante de endereço em nome da 

autora. Pois muito bem, quanto ao pedido de juntada de comprovante de 

endereço em nome da Requerente, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, proposta por Valdenice Xavier 

Pinheiro em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas 

nos presentes autos. Notícia na exordial que houve a indevida restrição 

em seu nome e CPF em 06.01.2016 no valor de R$ 105,84 (cento e cinco 

reais e oitenta e quatro centavos), referente ao contrato nº. 0261805208, 

nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para comprovar junta o extrato Serasa Experian - Crednet, 

emitido através de informações confidenciais, datado de 08.02.2018, Id. 

12397283. Assevera, que foi surpreendida com a informação de estar 

com seu nome e CPF inseridos no rol de inadimplentes e que ao tentar 

entender os motivos da situação vexatória em ficar sem crédito no 

mercado, requereu junto ao serviço de proteção ao credito o extrato e foi 

novamente surpreendida e com isso descobriu a restrição lhe imposta pela 

Requerida. Aduz que tentou resolver de forma amigável, e ainda informou 

que desconhece todos os débitos cobrados pela Requerida e que tudo 

não passa de um grave erro, porém a Requerida não se dignou em 

resolver e tampouco diligenciou para cessar os danos causados. Alega 

que diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não restou 

outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a 

declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Juntou documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 
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11.05.2018 – Id. 13250516, a mesma restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Em defesa, Id. 13223863 a Requerida contesta em 

preliminar pela ausência de juntada do comprovante de residência da parte 

autora. E, no mérito em suma contesta pela ausência de juntada do 

comprovante original de negativação expedido pelos órgãos de proteção 

ao crédito, e ainda pela comprovação do contrato por meio de telas 

sistêmicas. Contesta mais, pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, possuindo em seu CPF 

uma linha telefônica vinculada, e para comprovar anexa prints de telas 

sistêmicas no contexto da contestação e faturas, Ids. 

13223867/13223983. Ainda contesta, que a ao longo do contrato pagou 

por algumas faturas, no entanto deixou débitos em abertos relativos a sua 

linha telefônica, e mais pela aplicabilidade da súmula 385 do STJ por ser a 

autora devedora contumaz e ao final pela improcedência. Por sua vez, a 

autora impugnou (Id. 13312632), ao fato que a Requerida não trouxe 

nenhum documento idôneo que comprove a legitimidade do débito e a 

contratação e ainda impugna os documentos por terem sido produzidos de 

forma unilateral, e mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ por ser 

a primeira restrição em nome da autora, e da ausência de litigância de 

má-fé e ao final reitera os pedidos da peça de ingresso pela procedência 

da ação. Compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 

373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, examinando o 

conjunto probatório observo que a parte Requerida traz aos autos faturas, 

Ids. 13223867/13223983 e print telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, porém esses documentos vieram desacompanhados do 

contrato firmado entre as partes, para comprovar a contratação e a 

legitimidade do débito do qual foi restrito em nome e CPF da autora. Logo 

não demonstrando os fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Lado outro, tem-se que os 

documentos anexados com a exordial pela autora não são suficientes 

para caracterizar que houve a restrição imposta em seu nome e CPF, uma 

vez que a autora apenas traz aos autos o extrato emitido por informações 

confidenciais não sendo o extrato original, para a validade da 

autenticidade das restrições, deixando assim de trazer aos autos o 

extrato unificado de restrições ao crédito. Cabe ressaltar que compete a 

autora trazer aos autos o comprovante original completo unificado extraído 

dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem ser emitidos por 

órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, SCPC, SERASA e 

CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato oficial, para provar a 

existência de restrições impostas em nome da autora em relação a 

empresa Requerida, conforme os fatos alegados na exordial, cabível ao 

caso a improcedência desta demanda. Por conseguinte, razão não assiste 

a Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais alega ter direito, 

conforme alegado na peça de ingresso. Portanto, no que se refere ao fato 

em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o 

qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito Sendo assim exigindo da Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, cabia 

a autora mostrar que de fato seu nome e CPF foram inseridos 

indevidamente no rol de inadimplentes pela empresa Requerida. Todavia, 

não trouxe aos autos se quer o extrato emitido por órgãos oficiais de 

proteção ao crédito, pois apenas apresentou o extrato emitido de forma 

confidencial, como observa-se no Id. 12397283. A doutrina de Misael 

Montenegro Filho nos ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência 

do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. 

A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na 

formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da 

prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, 

sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, 

non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não 

daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, 

sob a má qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e 

CPF, a improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano 

moral este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao não juntar nos autos o 

extrato oficial de restrição ao crédito. E, por sua vez quanto a alegação da 

notificação, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo a credora pela ausência do 

envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante disso, 

desnecessárias outras considerações e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010007-76.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MAYARA CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGEU KONECHEFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010007-76.2016.8.11.0096. EXEQUENTE: SIMONE MAYARA CAETANO 

EXECUTADO: ALGEU KONECHEFF Vistos, etc. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por SIMONE MAYARA CAETANO 

em face de ALGEU KONECHEFF, ambos qualificados. Pretensão 

executória recepcionada pela r. decisão de Id. n.º 5712154. As partes 

requereram em audiência de conciliação a suspensão do processo, 

transcorrido o prazo foi determinado pela r. decisão de Id. n.º 5712183 a 

intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção. Tentada a intimação da parte exequente, a qual restou 

infrutífera, tendo em vista que a parte não reside mais no endereço 

indicado na inicial, conforme aviso de recebimento de Id. n.º 21196821. 

Desse modo, cumpre esclarecer que compete às partes comunicar 

qualquer mudança de endereço ao juízo, conforme dispõe o artigo 77, 

inciso V, CPC. In casu, a parte requerente mudou de endereço e não 

comunicou a este juízo, o que competia a ela informar. Sobre o tema, 

colaciono o seguinte julgado, abaixo transcrito, com destaques em negrito: 

"APELAÇÃO CÍVEL - MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR SEM 

INFORMAR AO JUÍZO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - SENTENÇA CORRETA - RECURSO DESPROVIDO 1) Na forma 

do art. 267, III, CPC, será extinto o processo, sem resolução do mérito, 

quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2) Constitui dever da 

parte manter endereço atualizado nos autos do processo a fim de efetivar 

a intimação dos atos processuais. 3) Apelo conhecido e desprovido”. 

(APELAÇÃO. Processo Nº 0000517-18.2012.8.03.0004, Relator 

Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, CÂMARA ÚNICA, julgado em 22 de 

Março de 2016, publicado no DOE Nº 62 em 8 de Abril de 2016). Nesse 

passo, caracterizada a desídia da parte requerente, visto que não reside 

no endereço informado e não demonstrou por qualquer meio que possui 

interesse na continuidade da demanda. Destarte, em respeito aos 

princípios da celeridade processual, efetividade da prestação jurisdicional 

e da razoável duração do processo, elencados no artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 4º, 

6º e 8º, do Código de Processo civil, inadmissível que o processo fique 

inativo, tendo em vista o princípio do impulso oficial, a extinção pelo 

abandono da causa é medida que se impõe. 1) Isto posto, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, 

a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 
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respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000203-80.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

OZALDILENA VELASCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PARREIRA RIBEIRO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000203-80.2020.8.11.0027. REQUERENTE: 

OZALDILENA VELASCO RIBEIRO DE CUJUS: MANOEL PARREIRA RIBEIRO 

Vistos. PROCESSE-SE o Inventário. Por ora, INDEFIRO a nomeação da 

herdeira OZALDILENA VELASCO RIBEIRO BORGES, como inventariante, 

pois a autora não conseguiu comprovar que está na posse do espólio, nos 

termos do artigo 613 do Código de Processo Civil. Ademais, o artigo 615 

do mesmo diploma é claro ao dizer que o requerimento de inventário e de 

partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio. 

Outrossim, a regra preferencial estabelecida no artigo 617 do Código de 

Processo Civil é do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Dessa forma, 

diante da documentação acostada aos autos (Certidão de casamento), em 

que faz prova que o “de cujus” era casado sob o regime de comunhão 

universal de bens com a Senhora Júlia Velasco Ribeiro, bem como não 

haver nos autos anuência ou acordo entre os herdeiros sobre quem 

administrará o espólio, intime-se a cônjuge do autor da herança para que 

se manifeste no feito no prazo de 15 (quinze) dias. Após, vistas ao 

Ministério Público, para requerer o que entender de direito. Defiro, por ora, 

os benefícios da justiça gratuita. A PRESENTE DECISÃO VALERÁ COMO 

OFÍCIO/MANDADO. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Itiquira/MT, 14 

de abril de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000321-90.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000321-90.2019.8.11.0027. AUTOR(A): 

RAFAELA PEREIRA CHAGAS REU: VALDEIR CURSINO DE SOUZA 

-SENTENÇA- Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável c/c 

Dissolução de União Estável c/c Pedido de Guarda Unilateral c/c Pedido de 

Alimentos C/C Tutela Provisória de Urgência proposta por Rafaela Pereira 

Chagas e Mariane Pereira de Souza em face de Valdeir Cursino de Souza. 

Na audiência de conciliação realizada dia 05/09/2019, ID 23461339, as 

partes entabularam um acordo. Instado a se manifestar o Ministério Público 

manifestou favoravelmente ao acordo realizado entre as partes, ID 

28345717. É o relatório. DECIDO. O acordo celebrado preserva de forma 

integral o interesse das partes. Ademais, a avença resguarda os direitos 

previstos na legislação pátria, e, relativos ao caso em análise. Posto isto, 

homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de 

vontades efetivado entre as partes acima epigrafadas, cujas cláusulas e 

condições encontram-se no ID 23461339, o que faço com fundamento no 

Artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em síntese: a 

requerente receberá o valor de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove 

reais e quarenta centavos), ou seja, 30% do salário mínimo vigente, 

mediante depósito bancário na conta poupança n. 00002317-7, agência 

4465, operação 013, Caixa Econômica Federal, de titularidade da genitora 

da menor, até o dia 05 de cada mês, iniciando-se em 05 de setembro de 

2.019. Os gastos extraordinários com a menor serão divididos de igual 

maneira entre as partes, mediante apresentação das respectivas notas 

fiscais/recibos. Nestes termos, julgo extinto, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Diante da 

certidão de nº 183/2018, a qual nomeou o advogado dativo para atuar no 

feito, ARBITRO 03 (três) URH’s em favor do causídico, EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão. Desnecessário o decurso de prazo. Arquivem-se os 

autos, com as anotações de estilo. CUMPRA-SE. Itiquira, 14 de abril de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65315 Nr: 1568-26.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Ferreira Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o réu 

CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ, já devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções dos artigos 24-A da Lei 11.340/06; 129, §9º, 

do Código Penal; e 306 do CTB. Passo a dosar a pena do réu.(...)Torno as 

penas definitivas em:a) Para o delito do art. 129, §9º, do CP: 03 (três) 

meses de detenção;b) Para o delito do art. 24-A, da Lei 11.340/06: 02 

(dois) meses de detenção;c)Para o delito do art. 306 do CTB: 06 (seis) 

meses, multa de 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo e 

suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 02 (dois) 

meses.Aplico ao caso o previsto no art. 69 do CP, somando-se as penas, 

o que totaliza 11 (onze) meses de detenção.Considerando que o réu é 

primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.O réu não faz jus à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenche o requisito 

objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, por ter sido o crime 

cometido com violência à pessoa, consoante acima exposto.Incabível, a 

aplicação isolada ou a substituição pela multa.Considerando que o réu 

passou 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias preso, ainda resta a 

cumprir 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.(...) 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o denunciado ser imediatamente solto, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Advirto o denunciado de que ainda 

estão em vigor as medidas protetivas concedidas a favor da vítima, desta 

forma, o denunciado não poderá se aproximar da vítima e de seus 

familiares, nem manter qualquer tipo de contato com ela.Intime-se a vítima 

sobre esta sentença.IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno o réu ao 

pagamento de custas processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45960 Nr: 2013-49.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613

 -SENTENÇA-

Trata-se de cumprimento de sentença promovida pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO LTDA 

– SICREDI SUL MT em face de CARMEM GOMES BARCELOS.

Realizado acordo entre as partes, o autor noticiou nos autos o 

adimplemento do débito (ref.31).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, a Exequente informa a quitação integral do 

débito, motivo pelo qual, pugna pela extinção e arquivamento do feito 
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(ref.31).

Assim, diante desse cenário, tendo a executada cumprido/quitado 

integralmente o débito, tem-se que a EXTINÇÃO do processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” e art. 924, II, ambos 

do Código Penal.

Desnecessário o decurso de prazo, arquivem-se, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Itiquira/MT, 05 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57047 Nr: 1136-41.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Cooperativa de Credito do Sul de Mato 

Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Marczal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walmir de Souza Gimenez - 

OAB:5636-B/MT

 -SENTENÇA-

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT em desfavor de IZAÍAS MARCZAL em que as partes 

apresentaram pedido de homologação de acordo, em que pactuaram 

sobre o objeto da lide.

Anexaram aos autos o termo de acordo assinado pelas partes, a qual 

descreve a forma de pagamento a ser realizada para adimplemento do 

débito (ref. 22), requerendo sua homologação e suspensão do feito até a 

quitação do débito.

Adiante, a parte exequente informou a antecipação do pagamento das 

parcelas, requerendo a extinção do feito (ref. 24).

É o breve relatório.

DECIDO.

O acordo celebrado preserva de forma integral o interesse das partes.

 Ademais, a avença resguarda os direitos previstos na legislação pátria, e, 

relativos ao caso em análise.

Posto isto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo de vontades efetivado entre as partes acima epigrafadas, cujas 

cláusulas e condições encontram-se à ref. 22 e faz parte integrante desta 

decisão, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

Destarte, considerando o cumprimento integral dos termos do acordo, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas 

pelo requerido/executado.

Desnecessário o decurso de prazo recursal, certificado o necessário e 

cumpridas às determinações acima, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

cautela.

P.R.I.C

Itiquira/MT, 06 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49687 Nr: 1419-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovão Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos.

Intime-se a parte contrária para se manifestar sobre o pedido da parte 

executada, no prazo de 10 dias.

Itiquira/MT, 13 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44255 Nr: 989-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelcina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Rezende Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao requerimento apresentado pela parte autora (ref.43), a qual 

informa a dificuldade em obter/informar a fração ideal para adjudicação do 

bem, determino:

Diante da ausência de perito nesta comarca para realização da avaliação 

e medição da área objeto dos autos, determino que o (a) Oficial(a) de 

Justiça vinculado (a) aos autos proceda a avaliação do imóvel e da parte 

ideal desejada pelo autor.

Após, vista às partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

logo, com ou sem manifestação, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 10 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 257-97.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel dos Santos Ciriaco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068, Onorio Gonçalves da Silva Junior - OAB:12.992

 revogo a nomeação de ref. 33 e NOMEIO o Dr. GUSTAVO MEDEIROS 

ARAÚJO, inscrito sob a OAB n. OAB-13.0368-MT para representar o 

denunciado Daniel dos Santos Ciríaco.Deixo para fixar os honorários ao 

final da atuação da causídica.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.INTIME-SE o(a) 

advogado(a) nomeado(a) acerca da presente nomeação e para 

apresentar defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 699-63.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO SEVERO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 Vistos etc.

Em detida analise aos autos, verifico que o acusado, devidamente citado, 

apresentou sua resposta à acusação, na oportunidade em que foram 

refutados os fatos da exordial e alegou preliminarmente a ausência de 

justa causa para o exercício da ação penal, porquanto não há indícios de 

que seja o réu, o autor do crime a ele imputado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que não é caso de rejeição da exordial 

acusatória, pois sua propositura preencheu todos os requisitos legalmente 

previstos, com base em fortes indícios de autoria e materialidade, gerando 

assim, a justa causa necessária, não havendo qualquer violação ao artigo 

41 do CPP.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

junho de 2020 às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da Comarca, 

expeça-se desde já carta precatória para a oitiva por meio de 

videoconferência na mesma data.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 12 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65315 Nr: 1568-26.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Ferreira Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 - SENTENÇA –

Trata-se de pedido de medidas protetivas, formulado por ALICE CRISTINA 

FERNANDES com base na Lei nº 11.340/2006, contra a conduta de 

CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ.

As medidas protetivas foram deferidas em ref. 4, nos autos 65192 (Auto 

de Prisão em Flagrante), que posteriormente deu origem a estes autos de 

Ação Penal 65315.

Conforme consta na petição juntada na ref. 4 destes autos, a vítima 

manifestou o desinteresse em manter as medidas protetivas, tendo em 

vista a liberdade do requerido não lhe causar nenhuma ameaça ou perigo 

e que pretende manter a união conjugal com o requerido.

Por sua vez, o Ministério Público instado a se manifestar, ref. 84, pugnou 

pela revogação das medidas protetivas, ante a declaração da ofendida.

 É o breve relato.

 DECIDO.

Analisando o feito, verifico que a situação de risco que originou o 

presente procedimento não existe mais atualmente, sendo que a ofendida 

intimada a manifestar quanto à necessidade de manter as medidas, 

informou não possuir interesse na manutenção destas.

Assim, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

 Itiquira, 12 de março de 2.020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 31242 Nr: 1082-85.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Donizete Ribeiro, Marcos Eduardo da 

Silveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334, Odair Donizete 

Ribeiro - OAB:109334/SP

 Processo nº 1082-85.2012.811.0027 (Código 31242)

Vistos, etc.

 Inicialmente este magistrado havia sido convocado para participação de 

curso na capital Cuiabá/MT na data em que havia sido designada audiência 

nestes autos. Entretanto, na presente data houve o cancelamento do 

referido curso, em virtude das recomendações para reduzir riscos de 

contaminação pelo coronavírus. Apesar de cancelado o curso, não há 

tempo hábil para o cumprimento das intimações. Diante disso, CANCELO a 

audiência agendada (20/03/2020), e, REDESIGNO o ato para o dia 02 de 

julho de 2020, às 17h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 16 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57762 Nr: 1453-39.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 Processo nº 1453-39.2018.811.0027 (Código 57762)

 Vistos etc.

Acolho o pedido de ref. 20 e 25. Por conseguinte, ARBITRO honorários 

advocatícios em favor da advogada dativa Jordana Nunes Campos Marins, 

no importe de 01 (uma) URH, em razão do trabalho realizado e das demais 

diretrizes do art. 85 do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão.

Após, CUMPRA-SE o despacho de ref. 15.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 221-31.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando a petição da parte autora informando o 

cumprimento da obrigação pelo requerido, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela 

satisfação da obrigação. Publique-se, Intimem-se e arquivem-se de 

imediato os autos, que poderão ser desarquivados sem custas durante o 

prazo recursal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45957 Nr: 2011-79.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul, Resende Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença pleiteado por Sicredi Sul MT e 

Resende Advogados Associados em face de Carmem Gomes Barcelos.

 Há petição da exequente nos autos informando a quitação do débito e 

requerendo a extinção da execução.

É o relatório. Decido.

Considerando a quitação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, COMO RESOLUÇÃO DE MÉRITO pelo pagamento, conforme o 

previsto no art. 924, II, do CPC. Desnecessário o transcurso de prazo, 

publique-se, intimem-se e arquivem-se os autos. Custas pelo executado, 

caso necessária a cobrança, remeter à Central de Arquivamentos.

 Itiquira/MT 15 de abril de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000273-68.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação aos Embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-37.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação aos Embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-09.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRENE SANTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000792.09.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME Polo Passivo: SIRENE SANTA DA 

SILVA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por GOITIQUIRA 

MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - ME em face de 

SIRENE SANTA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Requereu a Promovente a condenação da Promovida ao pagamento da 

quantia de R$ 1.540,14 (mil quinhentos e quarenta reais e quatorze 

centavos). Juntou aos autos Instrumento Particular de Contrato de Venda 

a Crédito com Reserva de Domínio e planilha de cálculo. Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 23/01/2020 às 12h10m, a 

parte Promovente informou a realização de acordo extrajudicial com a 

Promovida, e que o mesmo foi juntado aos autos por petição (ID 

26430284), requerendo a extinção do feito. Pois bem, verifica-se que as 

partes transigiram, com o objetivo de por fim ao presente feito. Dessa 

forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a homologação do acordo 

é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO, por 

sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em conseqüência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de 

Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 26 de fevereiro de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-42.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CABRAL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000083-42.2017.8.11.0027 Polo Ativo: RAFAELA CABRAL RODRIGUES 

Polo Passivo: VIVO S/A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela parte 

Promovente em face da Promovida, todos devidamente qualificados nos 

autos, requerendo a tutela jurisdicional para declarar a inexistência do 

débito apontado na inicial e a condenação da Ré em danos morais. Aduziu 

a parte Promovente que desconhece a dívida. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação na data de 17 de outubro de 2019 às 14h00m, a 
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mesma restou inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes 

(ID 25126310). Contestação e impugnação foram apresentadas 

tempestivamente, conforme certidão junto ao ID 25416164 e 25795944). 

Após concluso os autos para sentença, foi convertido o julgamento em 

diligência, sendo a Promovida intimada para juntar no processo todas as 

cópias do Contrato anexado à contestação. Ato posterior, a Promovida 

manifestou nos autos, juntando o mesmo arquivo constante ao ID 

25377605 E 25377607). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, passo a análise das preliminares arguidas em sede de 

contestação. PRELIMINARES 1 - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA Encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor. Em relação à inversão do 

ônus da prova, considerando a existência do mínimo de verossimilhança 

nos documentos carreados aos autos, em relação às alegações da 

exordial, vislumbro que estão presentes os requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, logo, não acolho a preliminar arguida e 

defiro o requerimento do Promovente de inversão do ônus da prova. 2 – 

AUSÊNCIA DE EXTRATO OFICIAL DO SPC E SERASA. Rejeito a preliminar 

arguida, posto que, o extrato constante à exordial fora emitido por 

empresa credenciada à realização de consulta aos órgãos de proteção ao 

crédito, ficando demonstrada a inscrição do nome da parte Promovente 

pela Instituição Promovida, não provando esta de forma diversa. 

Analisadas as preliminares, passo a análise do mérito da demanda, e 

verifico que a pretensão da parte Promovente merece parcial acolhimento. 

Eis os motivos. A parte Promovente cumpriu com o que determina a Lei, 

nos termos do artigo 373, I, do CPC, trazendo aos autos prova de que seu 

nome foi negativado pela Promovida. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato devidamente assinado. O relatório 

de chamadas constante à contestação não é hábil a comprar a existência 

de contrato entabulado entre as partes. Insta dizer que à Promovida foi 

dada a oportunidade de trazer ao processo o contrato juntado na 

contestação de forma integral, visto que, o mesmo não possui assinatura, 

o que assim deixou de fazer, anexando o mesmo arquivo incompleto, o 

que não serve como prova. Deste modo, a parte promovida não 

desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos genéricos da 

defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da parte Promovida 

quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. Ausentes os 

elementos que comprovem a relação contratual, resta configurada a 

indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a 

declaração de sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial 

acompanhadas dos documentos trazidos pela parte Promovente, são 

provas robustas, a ponto de se impor condenação à parte Promovida. 

Portanto, inadmissível a conduta da parte Promovida em negativar o nome 

da parte Promovente por dívida não contraída por ela, visto que, é de sua 

responsabilidade o cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como 

as cobranças, e por consequência, os danos decorrentes de cobranças 

indevidas, não sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, 

deixa evidente a desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, 

vendas e cobranças dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo 

informações acerca destes quando da celebração de contratos, no intuito 

de se evitar fraudes. Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo 

latino - allegatio et non probatio quasi non allegatio, já que "As meras 

alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e 

não se prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; 

Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco 

de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir 

a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome 

da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores. E, considerando que o 

dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade 

humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. 

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a 

realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o 

resultado danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral 

in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. DANO MORAL - 

Negativação indevida - Desnecessidade da prova do dano que se 

presume - Recurso não provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC 

nº 989090012186 - Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 

04/02/2009). Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, assim 

redigida: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re 

ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 

19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais 

em razão da negativação indevida do nome parte Promovente. Diante das 

situações expostas, concluo que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela Reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por outro lado, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente 

caracterizados. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido se 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 
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inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral, a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Consigno que, com relação a outra negativação no nome da Promovente, 

constato que a mesma está sub judice, o que não coaduna com o preceito 

da Súmula 385 do STJ. Diante de todo exposto, julgo improcedente o 

pedido contraposto e a condenação da parte Promovente em litigância de 

má-fé. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço 

com resolução do mérito, para: a) REJEITAR as preliminares arguidas em 

contestação; b) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, 

no valor de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos); c) 

DETERMINAR à Promovida que realize a exclusão definitiva do nome da 

parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa; d) CONDENAR a parte 

Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, nos 

termos da Súmula 54 e 362 do STJ. e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto; f) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação do 

Promovente em litigância de má-fé; g) Transitado em julgado sem 

interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). h) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 14 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000713-30.2019.8.11.0027 Polo Ativo: ELSON ALVES ROCHA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de 

audiência de instrução e julgamento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduziu a parte Promovente que ficou 

do dia 10/07/2019 a 16/07/2019 sem energia elétrica em sua residência em 

razão de um poste de iluminação pública que foi danificado, gerando um 

perigo de incêndio, tendo em vista que a rede elétrica a qualquer momento 

poderia entrar em curto. Juntou aos autos números de protocolos, no 

intuito de comprovar que buscou resolver o problema administrativamente. 

Sustenta que somente no dia 16/07/2019, a empresa compareceu para 

realizar o reparo. Diante de todo exposto, requer a condenação da 

Promovida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) referente a perda de alimentos, bem como a condenação 

em danos morais. Juntou aos autos protocolos de atendimento, fotos do 

padrão e da rede, foto de geladeira e máquina de lavar. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, a mesma restou infrutífera em razão 

de ausência de acordo entre as partes (ID 26966729). A Promovida 

apresentou contestação tempestivamente (ID 27892737), onde alegou 

ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência da ação. A parte 

Promovente devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação. É a 

sua do essencial. MOTIVAÇÃO Encontra-se a presente lide, sob a esfera 

dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, passo a análise do mérito e constato que a pretensão da parte 

Promovente merece parcial acolhimento. Eis os motivos, A parte 

Promovente diz na inicial que ficou 7 (sete) dias sem energia em sua 

residência devido a um poste de energia que foi danificado, e que várias 

vezes entrou em contato com a Concessionária, trazendo aos autos 

alguns protocolos, afirmando que em outras ligações não havia realizada 

anotação dos mesmos. A Promovida por sua vez, em sede de 

contestação, aduz que não houve ato ilícito, juntando histórico de ordem 

de serviço que demonstra que houve suspensão na Unidade Consumidora 

apenas em 01/04/2013. Cabe a Promovida trazer aos autos prova do que 

alega em sua defesa, ônus que lhe incube, nos termos do artigo 373, II do 

CPC. Nítido que houve falha da Promovida, que não prestou um serviço 

eficiente ao consumidor. Como narra o Promovente, o problema ocorreu 

em um poste de energia elétrica, que só foi sanado 7 (sete) dias após o 

ocorrido. A Lei n. 8.987/1995, em seu artigo 6º, dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no 

artigo 175 da Constituição Federal, trazendo a definição do que se 

considera “serviço adequado”. Ainda na citada Lei em seu artigo 7º, 

consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços 

públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de 
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setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber 

serviço adequado; Prescreve o Código de Defesa do Consumidor: Art. 6º. 

São direitos básicos do consumidor: (...) X - a adequada e eficaz 

prestação dos serviços públicos em geral. (...) Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Sob tal perspectiva, mostrou-se totalmente ilícito o 

ato praticado pela Promovida, que ocorreu de forma contrária ao disposto 

na Legislação vigente. O agir sem cercar-se das cautelas necessárias, 

impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar com os riscos de sua 

atividade empresarial. Trata-se de falha na prestação de serviço que 

sujeita a Promovida à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. DO DANO MORAL Diante das 

situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para condenação da Promovida ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela Promovente, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, que assim prescreve: “Art. 5º - (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. “ O dano moral consubstancia-se na lesão aos “direitos 

da personalidade”, ofendem-se assim, a dignidade da pessoa humana, 

seu íntimo, sua honra, sua reputação, seus sentimentos de afeto. É 

pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando 

de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a 

comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. A falha na prestação do serviço 

evidenciada da prova dos autos, indubitavelmente ultrapassa a barreira do 

suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é apenas uma 

consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados 

pela conduta da Promovida, pela quebra da paz social da Promovente que 

se trata de empresa de pequeno porte. O Código Civil Brasileiro, através 

do disposto nos artigos. 186 e 927 são aplicáveis ao caso em tela: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito" (...) "Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

A jurisprudência não diverge quanto à existência do dever de reparar do 

dano, em casos análogos: “FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO 

ANTERIOR, RECONHECENDO INDEVIDO O CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DA AUTORA. Redução do valor da indenização por 

dano moral para R$ 5.000,00 com correção monetária a partir da data do 

acórdão (Súmula 362 do STJ). Juros de mora a partir da citação por se 

tratar de ilícito contratual. Honorários de 20% sobre o valor do débito. 

Apelo provido em parte. (TJSP - APL: 10189316720148260576, Relator: 

ALFREDO ATTIE JÚNIOR, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA 

DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/07/2015) É indiscutível que, 

conforme provas trazidas aos autos, o fato de ficar sem energia, bem 

essencial na vida de qualquer ser humano, causou abalo moral, 

humilhações, inconveniências e dissabores, que ultrapassaram a 

normalidade. Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou 

extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão 

de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente 

causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do 

mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira 

pontual em relação ao caso concreto, como também de forma ampla para 

a sociedade com um todo, podendo ser representada por três verbos: 

compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra suficiente para reparar o 

abalo moral sofrido pela parte Promovente, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. DO 

DANO MATERIAL A promovente sustenta que devido ao desligamento 

indevido, teve danos de ordem material, referente a produtos alimentícios 

que foram estragados, trazendo aos autos foto da geladeira vazia e 

descongelada. Dessa forma, requer a condenação da Promovida em 

danos materiais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Pois bem, 

conforme se constata nos autos, a parte Promovente não trouxe nenhum 

documento comprovando o valor referente a perda, sendo que, apenas 

foto da geladeira vazia e descongelada, não serve como prova a embasar 

o deferimento judicial ao direito material. Frisa-se, para ter direito à 

indenização pleiteada, deveria a parte Promovente trazer aos autos prova 

da perda dos produtos alimentícios, bem como valores preciso de cada 

um, o que demonstra que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, I do CPC. Como é sabido, o dano material deve ser 

devidamente comprovado, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: 

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO 

DE VÍCIO DE PRODUTO. APARELHO CELULAR. LAUDO DE 

CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS ADVINDOS PELO MAU USO. DEVER DE 

RESSARCIR INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004998027, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

11/12/2014). Dessa forma, vislumbro que a parte Promovente não faz jus 

ao pedido de dano material elencado na exordial. DISPOSITIVO POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 

487, do CPC, para: 1 - CONDENAR a Promovida a pagar à Promovente o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta 

decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% (um por cento) desde a 

citação; 2- JUGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação da Promovida 

em danos materiais; 3 - Transitado em julgado sem interposição de 

Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). 4- Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 14 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-53.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS TACON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000802-53.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

SUELI DOS SANTOS TACON Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 
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permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes, para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução e julgamento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Indenização por 

danos materiais, ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, 

todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu a parte Promovente que 

na data de 19/10/2019 ocorreu a queima de sua geladeira frost free, 

marca cônsul, 342 L, em razão de constantes quedas de energia. Assim, 

a Promovente requer a condenação da Promovida no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais) pelo prejuízo causado. Contestação foi apresentada 

tempestivamente (ID 28119232). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO 

Vislumbro que no presente caso não cabe a inversão do ônus da prova 

(art. 6º, VIII, CDC), visto que, seria impossível a prova negativa do nexo 

causal por parte da concessionária. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise do 

mérito e constato que a pretensão da parte Promovente não merece 

acolhimento. Eis os motivos, Antes de adentrar no mérito, analiso a 

preliminar arguida em contestação. - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Rejeito a preliminar levantada pela Promovida, e 

entendo que a mesma não merece acolhimento, uma vez que, as provas 

documentais juntadas aos autos, são suficientes para o julgamento da 

ação, não havendo necessidade da realização de prova pericial. Ademais, 

a Promovente já realizou o conserto do refrigerador. Analisada a 

preliminar, passo ao exame do mérito da demanda. Em análise dos autos, 

com a documentação que o instrui, verifico que a pretensão da parte 

Promovente não merece acolhimento. Eis os motivos. A Promovida em 

sede de defesa sustenta que a única Unidade Consumidora no nome da 

Promovente, com número 2807107 foi cadastrada após o evento noticiado, 

ou seja, na data de 22 de outubro de 2019, trazendo documentos que 

comprova a ligação nova no nome da Autora. Compulsando os autos, 

nota-se que a Promovente em sua inicial, não trouxe nenhuma fatura de 

energia elétrica comprovando ser consumidora da Promovida na data em 

que sustenta ter ocorrido a queima do aparelho por queda de energia. 

Porém, constato no ID 28119228 que, na data de 22 de outubro de 2019 

ocorreu a transferência de titularidade, o que leva a crê que a Promovente 

poderia ser a consumidora da UC na data do fato alegado, e se a fatura de 

energia está no nome de terceiro, não lhe tira o direito perquirido, posto 

que, o Código de Defesa do Consumidor também amparo o consumidor 

equiparado. Ocorre que, quanto ao pedido de dano material em 

decorrência de queima de aparelho por queda de energia, a Autora não 

trouxe qualquer prova que possa levar a conclusão de que o suposto 

dano foi efetivamente ocasionado por descarga ou pela oscilação da 

tensão da energia elétrica. Numa situação como esta, deveria a parte 

Promovente apresentar, pelo menos, um laudo técnico ou avaliação da 

assistência técnica, demonstrando que os equipamentos foram queimados 

e atestando a possibilidade de que a causa tenha sido por oscilação da 

energia elétrica. Ao contrário, a Promovente juntou à sua inicial uma nota 

fiscal de prestação de serviço, discriminando o serviço realizado como 

“serviços de restauração de compressor de geladeira”, não descrevendo 

nenhuma queima do motor em razão de queda de energia, tão pouco não 

demonstra em que refrigerador foi realizado o serviço. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE 

NÃO EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. É cediço que, sendo a 

empresa demandada concessionária de serviço público, responde 

objetivamente, a teor do art. 37, § 6º da Constituição Federal, pelos danos 

que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado 

causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo 

etiológico entre este e a conduta do agente. Hipótese em que a prova 

técnica não confirmou que a queda de energia elétrica, por curto espaço 

de tempo, tenha sido a causa da queima do motor. Laudo pericial que 

corrobora a tese da ré, que apontou como causa da queima do 

equipamento a inadequação da instalação elétrica interna da empresa 

autora. Nexo causal entre o evento danoso e eventual falha na prestação 

do serviço de energia não demonstrado. Sentença mantida por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70054033782, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 25/04/2013). 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SOBRECARGA DE ENERGIA. DANOS EM 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. A responsabilidade da 

distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. 

A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do 

dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do 

serviço e o prejuízo deve estar presente. No caso em julgamento, os 

elementos de prova indicam que os danos tiveram origem na falha do 

serviço. Condenação da ré a ressarcir a totalidade dos danos materiais 

comprovados pela parte autora. Apelação provida. Negativa de 

seguimento ao recurso adesivo. (Apelação Cível Nº 70054639752, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, 

Julgado em 29/05/2013).” Verifica-se que inexiste nexo de causalidade 

entre o suposto dano no refrigerador e a alegada descarga de energia 

elétrica e oscilações. Dessa forma, vislumbro que razão não assiste à 

parte Promovente, quanto à indenização por danos materiais pleiteada, 

visto que, a mesma não comprovou o nexo causal, o que demonstra que 

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do 

CPC. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, REJEITO a preliminar arguida 

em contestação e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com resolução do mérito, com fundamento ao artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 14 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-55.2018.8.11.0027
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WELLINGTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000248-55.2018.8.11.0022 Polo Ativo: WELLINGTON MOREIRA 

DA SILVA Polo Passivo: VIVO S.A Vistos, Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por 

Danos Morais, ajuizada pela parte Promovente em face da parte 

Promovida, todos qualificados nos autos. Aduz a Promovente que teve 

seu nome lançado indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito por 

dívida que desconhece. Realizada audiência de tentativa de conciliação na 

data de 28 de fevereiro de 2019 às 09h20m, a mesma restou prejudicada 

em razão da ausência da parte Promovente (evento n.18363836). A 

Promovida requereu a extinção do feito em razão da ausência da parte 

Promovente Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o 

(a) Demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências nele 

designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; No caso vertente, observa-se que a parte Promovente foi 
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regularmente intimada da realização da audiência, posto que representada 

por advogado nos autos, e não justificou sua ausência, bem como não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do artigo 362, § 1°do CPC. Ainda, após o ato, a parte Promovente 

permaneceu inerte quanto a sua ausência, em nada se manifestou, ou 

requereu. Em entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SERASA 

– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte Promovente ao 

pagamento das custas processuais, que arbitro em 5% (cinco por cento) 

sob o valor da causa, de acordo com o artigo 51, § 2º da Lei n.° 

9.099/1995 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 14 de abril de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o Projeto de Sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se imediatamente os autos, que poderão ser 

desarquivados caso necessário. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 10/2020-DF

O Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que o servidor Joylis Soares, matrícula 21631, designado 

Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da Vara Única, estará em gozo 

de férias no período de 22/04/2020 a 1º/05/2020.

RESOLVE:

DESIGNAR Danielle De La Fuente Goltara Gil, matrícula 32585, Analista 

Judiciária PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da Vara Única, no período de 22/04/2020 a 1°/05/2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Jauru-MT, 14 de abril de 2020.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REU)

ICATU SEGUROS S/A (REU)
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DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000029-45.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

VANDERLEI BATISTA DE ABREU REU: ICATU SEGUROS S/A, CORRETORA 

DE SEGUROS SICREDI LTDA Vistos, etc. Destarte, sem prejuízo da análise 

de preliminares e prejudiciais de mérito na sentença, tendo por base o 

princípio da economia processual; intimem-se as partes para que se 

manifestem sobre o interesse de produção de demais provas, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Jauru – MT, 15 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000107-39.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER BRAULIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MOREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000107-39.2019.8.11.0047. REQUERENTE: ABNER 

BRAULIO CORREA REQUERIDO: ANA MOREIRA Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ABNER BRAULIO CORREA em face 

de ANA MOREIRA. Partes qualificadas no feito. Curatela provisória 

deferida no ID 18728190. Termo de compromisso no ID 19386512. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Vislumbro que, 

na situação em tela, integra o polo ativo da demanda o curatelando ABNER 

BRAULIO CORREA e no passivo a curatelada ANA MOREIRA. Destarte, 

ante a ausência de Defensoria Pública atuante nesta Comarca, 

considerando que tal medida ainda não fora tomada, DETERMINO a 

habilitação do Dr. Jonair Lima Bianquini Filho – OAB/MT 15265/O para 

patrocinar os interesses da curatelada, ANA MOREIRA, devendo ser 

intimado para manifestar, sendo que, em caso de aceitação, deverá 

acompanhar o andamento dos autos e atender aos chamados 

processuais. Os honorários serão fixados ao final do processo ou em 

momento oportuno, ocasião em que o escrivão deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4. Cumpra-se o 

determinado no ID 18727839 e intime-se a equipe multidisciplinar que 

atende a Comarca de Jauru/MT para avaliação da capacidade da 

interditanda. Anoto os quesitos colacionados ao ID 18727839 e 19464749. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jauru – 
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MT, 15 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-76.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO AUGUSTINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000014-76.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOSE 

APARECIDO AUGUSTINHO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (TAC) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ APARECIDO AUGUSTINHO. 

Partes qualificadas no feito. Citada (ID 20493366), a parte requerida 

ofereceu bem à penhora (ID 20497508). Instado a manifestar, o Ministério 

Público requereu a formalização da penhora (ID 20588896). No ID 

21346442 foi certificada a interposição de embargos à execução, 

autuados sob o nº 1000275-41.2019.8.11.0047. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese. Decido. Considerando que não fora conferido 

efeito suspensivo aos embargos de nº 1000275-41.2019.8.11.0047, 

necessário o prosseguimento do feito. Destarte, lavre-se o competente 

auto de penhora, averbando-o junto à matrícula do imóvel indicado (ID 

20497737). Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 15 de abril de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37651 Nr: 1145-45.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Bosco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, a conceder o benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez a Sr. JOÃO BOSCO RIBEIRO, devido a 

partir do pedido administrativo (29/09/2015[fls. 30]).E, por conseguinte, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo 

a tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, IMPLANTE O BENEFÍCIO; sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez 

mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a 

partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da 

citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ. Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas)[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 45449 Nr: 1708-68.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana, Enércia Monteiro 

dos Santos, PEDRO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurelio Fernandes 

Ribeiro - OAB:21787/MT, Thucydides Francisco Conceição Alvares 

- OAB:, Uermeson Alves Ferreira - OAB:

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000050-21.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000050-21.2019.8.11.0047. REQUERENTE: 

CREMILDA DA SILVA LOPES REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 

(URBANO) C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por CREMILDA DA 

SILVA LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Partes qualificadas no feito. No ID 17830002 foi determinada a 

emenda à inicial, sendo concedido prazo à parte autora para juntada do 

prévio requerimento administrativo. A parte requerente aporta protocolo de 

requerimento administrativo no ID 18186539. Destarte, foi determinada a 

suspensão do processo até a informação de que foi negado pelo INSS o 

pedido ou de que não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias (ID 18398189). Decurso do prazo certificado no ID 

19786507. Instada a manifestar (ID 19899856), a parte autora, no ID 

20509953, sustenta que requerimento administrativo fora indeferido de 

forma verbal e que a autarquia demandada se negou a fornecer resposta 

escrita, requerendo o prosseguimento da ação. No ID 20509958 a parte 

demandante aporta novo protocolo de requerimento administrativo. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Consoante o 

acima delineado, verifica-se que a parte autora fora intimada para acostar 

o comprovante de indeferimento do requerimento administrativo, porém 

demonstrou o protocolamento do pedido. À vista disso, fora suspenso o 

feito e concedido prazo para apresentação da negativa da autarquia. 

Intimada, a parte autora sustentou: “ (...) Recebendo como resposta do 

INSS a necessidade da juntada de uma infinidade de documentos, para 

que o seu pedido fosse analisado como: contrato de trabalho, termo de 

posse, ficha financeira e cópia de holerite, referente ao período trabalhado 

neste município, para fins de inclusão de vínculo junto ao INSS. E 

novamente a Requerente compareceu ao INSS, no dia 15 de Abril de 2019, 

com Requerimento para Averbação, inclusive levou o TERMO DE POSSE 

como Conselheira Tutelar, além de toda a documentação retro 

mencionada, porém RECEBEU RESPOSTA VERBALMENTE pelo servidor do 

INSS que a REFERIDA AUTARQUIA NÃO FAZ ABERBAÇÃO PARA 

SERVIDORES CONTRATADOS.” Desta feita, considerando a ausência, nos 
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autos, do prévio requerimento administrativo indeferido, condição para o 

regular exercício do direito de ação (RE 631.240/MG – STF), imperiosa a 

extinção do feito, pois frustrado o interesse processual. DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, mas SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 

98, §3°, do CPC (ID 17828232). Transitada em julgado, proceda-se à baixa 

e ao arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, averbações 

e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 15 

de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-60.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000071-60.2020.8.11.0047. AUTOR: JOAO LUIZ NETO REU: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Considerando o teor da PORTARIA-CONJUNTA 

N.249, de 18 de março de 2020, que institui o regime obrigatório de 

teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no 

período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

assim como o previsto na PORTARIA-CONJUNTA N. 281, de 07 de abril de 

2020, que prorroga o regime obrigatório de teletrabalho até o dia 

30/04/2020, necessária a readequação da pauta. Desta feita, CANCELO a 

solenidade anteriormente aprazada. Em tempo, consigno que a audiência 

será redesignada em momento oportuno. Jauru – MT, 14 de abril de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-09.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PGE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000303-09.2019.8.11.0047. REQUERENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA REQUERIDO: PGE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso 

em face de KATYA REGINA NOVAK DE MOURA. Partes qualificadas no 

feito. Sustenta a parte embargante, em síntese, que inexiste título apto a 

dar início ao processo de execução, o excesso do valor arbitrado pelo 

serviço prestado e o cerceamento de defesa. Instada, a parte exequente 

refutou os argumentos aduzidos pelo executado e requereu a 

improcedência dos embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

Fundamento e decido. Depreende-se dos autos que os embargos à 

execução têm por lastro os seguintes fundamentos: a) inexistência de 

título executivo; b) valor excessivo arbitrado pelo juízo na certidão 

executada; c) cerceamento de defesa. Pois bem. Em relação ao valor 

arbitrado pela atuação na causa, vislumbra-se na certidão que lastreia a 

exordial (id. 20894824 - Pág. 1) que o juízo se valeu da tabela da OAB/MT 

para fixar os honorários do(a) advogado(a) nomeado(a), à luz do 

Provimento 09/2007 CGJ/MT. Nesse viés, com fulcro na expressa previsão 

da CNGC, não se evidencia o excesso alegado: Art. 303. No ato de 

nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao 

profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, 

segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 

8.906/94. Negritei Em relação à falta de título executivo e ao cerceamento 

de defesa, sabe-se que a certidão que comprova o arbitramento dos 

honorários de advogado dativo tem força executiva e presunção de 

legitimidade, sendo ônus do executado infirmar tal presunção, o que não 

ocorreu no caso concreto. PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE TÍTULO 

EXECUTIVO AFASTADA - ÔNUS DE PROVA - AFRONTA ÀS NORMAS 

APLICÁVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1- A certidão que comprova o 

arbitramento, por decisão judicial, de honorários ao defensor dativo pode 

servir de lastro ao processo executivo. 2- Cabe ao Estado produzir 

provas para afastar a presunção de legitimidade da certidão do crédito 

relativo aos honorários de advogado dativo arbitrados pela autoridade 

judicial. 3- Sobre o valor devido deve incidir correção monetária, desde a 

data do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários, pelo 

IPCA, por ser o melhor índice que reflete a inflação acumulada no período, 

e juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, até a expedição do 

precatório ou do RPV, observada a modulação das ADIs 4.357 e 4.425. 4- 

O arbitramento de honorários sucumbenciais deve observar os requisitos 

do art. 85, § 2º, do CPC, aplicando-se seus critérios à luz do princípio da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10517150004110001 MG, Relator: Jair 

Varão, Data de Julgamento: 18/05/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2017) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, nos termos do art. 487, I, do 

CPC e, por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte 

exequente (id. 20894821 - Pág. 2). Sem custas nem honorários 

sucumbenciais, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9099/95. P.R.I.C 

Transitada em julgado: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado à 

Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020- CM. 2.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC. Jauru-MT, 13 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-63.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre Causídico, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. 

Sob pena de arquivamento.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-49.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU WINCK (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 1000520-49.2019.8.11.0048. 

AUTOR(A): JOSE DIRCEU WINCK RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL “Vistos etc. 1. Jose Dirceu Winck, qualificado(a) nos autos, 

propôs a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, visando a concessão de aposentadoria por 

idade, alegando, em síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz 

ter mais de 60 (sessenta) anos de idade e que trabalhou como rurícola 

durante a maior parte de sua existência. Instruiu a inicial com documentos. 

Citado, o requerido não apresentou contestação. Durante a presente 

audiência de instrução e julgamento foi(ram) ouvida(s) duas 

testemunha(s) arrolada(s) pela parte autora. Em debates, a parte autora 

reiterou o pedido inicial de aposentadoria por idade, tendo a autarquia ré 

permanecido silente, ante a ausência ao presente ato, a despeito de 

intimada conforme comprovante anexo a este termo. 2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Do mérito A concessão da aposentadoria 

do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 do Plano de 

Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que o autor (homem) 

possui idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Por outro lado, exige 

o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91[1] a comprovação do exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. Como o presente requerimento foi formulado neste ano 

de 2019, cumpre ao postulante comprovar o exercício da atividade rural 

nos 180 meses anteriores. É o que se vê dos autos. Ora, não apenas o(a) 

autor(a), como também a(s) testemunha(s) ouvida(s) em juízo neste ato, 

confirmou(ram) que ele(a) trabalhou como rurícola desde 21 anos atrás 

até a presente data, portanto, preenchendo a exigência legal da 

comprovação do exercício de atividade rural durante os 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. Não bastasse 

isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a inicial a 

veracidade das provas testemunhais ora colhidas. Os documentos 

juntados com a exordial aponta que sua profissão era/é a de lavrador. 

Portanto, resta preenchido o requisito do início de prova material. O fato de 

o requerente não ter trazido para os autos os documentos relacionados 

no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício 

pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os trabalhadores do meio 

urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, 

ao exercício de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer 

outra formalidade. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento à autora do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do 

requerimento administrativo. Por estarem presentes os requisitos da prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem 

como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que 

se trata de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, defiro, 

ainda, o pedido de tutela antecipada veiculado neste ato, para o fim de 

determinar a implantação do benefício na folha de pagamento do 

requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, após a ciência da presente 

sentença, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As 

prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas 

dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança[2]. 3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei 

Estadual nº. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 

3º, I, do Código de Processo Civil/2015. 3.4. Ciência da presente sentença 

a parte requerida. 3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo. 3.6. Dou a presente por publicada em 

audiência. Registre-se. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. 

Cumpra-se. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Jose Dirceu Winck; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

c) renda mensal atual: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) - 

salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 26/01/2018 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

período a ser considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.” [1] Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado 

como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na 

forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou VII do artigo 11 desta Lei, 

pode requerer aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, 

durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, 

desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício”. 

[2] “Art. 5º (...) Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000228-30.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000228-30.2020.8.11.0048. 

AUTORIDADE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA FLAGRANTEADO: 

MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado por Mauro Pedro Advento da 

Costa, devidamente qualificado nos autos, ao argumento de que é 

possuidor residência fixa, bem como é portador de bons antecedentes. 

Alegando por fim, que ausentes os requisitos da prisão preventiva, não 

havendo motivos para continuar preso (Ref: 31102885). Instado a se 

manifestar o membro do Ministério Público com atribuição local, pugnou 

pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa do réu (Ref: 

31185229). É o relatório. Decido. 2. Não merece acolhimento o pedido 

defensivo. Pois bem. Ao compulsar os autos, verifico que não houve 

qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da 

segregação cautelar do réu. É que referido decreto tomou por 

fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem 

pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos 

autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, 

evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam 

presentes. Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a 

característica "rebus sic stantibus" da prisão cautelar, que apenas merece 

aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que 

ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que 

permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, 

mormente a necessidade de garantir a ordem pública. O que não é o caso 

nos autos, como já esclarecido, não subsiste qualquer mudança 

fático-jurídica a beneficiar a ré com a liberdade. Por outro lado, a alegada 

condição pessoal do réu, de possui residência fixa, ajuda, mas sozinha 

não é suficiente para garantir a liberdade provisória do agente quanto os 

requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, “não 

afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva” (TJSC, 

RecHC 1.128, JC 69/583). A contrário senso, não autorizam, por si só, a 

sua revogação. Ademais, convém esclarecer que o réu não colacionou 

nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que 
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determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e 

concretos para sua revogação, assim a necessidade de assegurar a 

aplicação da lei penal é premente. Nesta esteira, está caracterizada a 

necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não 

somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos 

crimes, mas também, como a gravidade do delito, sendo que nem mesmo a 

presença dos policiais foram suficientes para o indiciado cessar as 

agressões efetuadas contra a vítima. Deste modo, denota periculosidade 

do agente, aliado ao risco a que se submete a vítima, o que provoca 

comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito 

pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus 

boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só 

então prender o(a) indivíduo(a). Portanto, ante a gravidade dos fatos, 

ressai que a liberdade do requerente não pode ser deferida, posto que 

abalada a ordem pública. Corroborando esse entendimento os 

ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete: “... o conceito de ordem pública 

não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em 

acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da 

gravidade do crime e da sua repercussão”. Nesse sentido, o art. 312, do 

CPP traz o seguinte texto: “(...) Art. 312. A prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Outrossim, entendo 

que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no 

artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e 

inadequadas ao presente caso. 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a 

opinião ministerial, bem como, com arrimo nos artigos 282, 312, 316 e 319, 

todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão realizado pelo réu Mauro Pedro Advento da Costa. 4. Ciência ao 

Ministério Público e ao Advogado do indiciado. 5. Expeça-se o necessário, 

inclusive carta precatória, com prazo de cumprimento de 20 (vinte) dias, 

se o caso. Cumpra-se. 6. SERVE a presente como mandado de intimação 

e CARTA PRECATÓRIA. 7. Intime-se, inclusive o indiciado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30730 Nr: 584-81.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY BALKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os presentes autos para intimar o 

Requerente, através de seu advogado para informar os dados bancários 

para expedição do alvará judicial, no prazo de 10 (dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-14.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-48.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n°: 1000137-48.2020.8.11.0109 

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Requerido: NAZARE AGROPECUARIA LTDA Carta Precatória Vistos. 1. 

Trata-se de carta precatória advinda da Vara Especializada do Meio 

Ambiente de Cuiabá, para que fosse dado cumprimento a liminar deferida 

no processo originário de n° 1012610-76.2020.8.11.0041. Contudo, diante 

da informação de id n° 31018019, onde consta a informação de que o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso suspendeu a liminar 

deferida naqueles autos, determino a devolução dos autos ao juízo 

deprecante, vez que a esta comarca competida somente a intimação da 

parte requerida para destruição da plantação experimental, determinação 

esta que está suspensa pelo Agravo de Instrumento n° 

1007965-34.2020.8.11.0000. 2. Diligências necessárias. Marcelândia, 13 

de abril de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000145-25.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INOCENCIO JANENE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n°: 1000145-25.2020.8.11.0109 

Requerente: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL Requerido: INOCENCIO 

JANENE Carta Precatória Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. 

Cumpridas todas as determinações, voltem os autos conclusos para 

designação de hasta pública. 3. Diligências necessárias. Marcelândia, 14 

de abril de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição 
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Legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000346-51.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BERTOLO EID DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MIGUEIS ALVES OAB - MT24713/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TERESINHA TEIXEIRA (IMPETRADO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARCELANDIA/MT - PREVILANDIA 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO 1000346-51.2019.8.11.0109 MARIA LUCIA 

BERTOLO EID DA SILVA MARLI TERESINHA TEIXEIRA e outros Vistos. 1. 

Intime-se a impetrada, Marli Teresinha Teixeira, diretora executiva da 

Previlandia, a fim de manifestar quanto aos novos documentos juntados 

pela parte autora (id n° 25997876 e seus anexos). Prazo: 15 (quinze) dias. 

2. Após, dê-se novas vistas ao Ministério Público, para manifestação 

quanto aos novos documentos. Prazo: 15 (quinze) dias. 3. Por fim, 

conclusos para sentença. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 8 de 

abril de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000431-37.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

J. V. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 1000431-37.2019.8.11.0109 

Requerente: DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA Requerente: 

JOAO BATISTA SANTANA Vistos. 1. Analisando os autos, verifico que a 

decisão de id n° 4031228 somente foi publicada via sistema PJE, não tendo 

sido encaminhada ao DJE. Assim, determino que seja advogada da parte 

autora intimada da decisão de id n° 4031228 via DJE, devendo cumpri-la, 

no prazo ali determinado. 2. Após, vista ao MPE, e por fim, conclusos. 3. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 14 de abril de 2020 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-63.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DALCILA PEREIRA DE QUEIROZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000136-63.2020.8.11.0109. AUTOR: 

DALCILA PEREIRA DE QUEIROZ DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Recebo a inicial em todos os seus termos. 2. 

Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita. 3. Tendo em vista o 

desinteresse da parte autora em conciliar, deixo de designar audiência de 

conciliação. Ressalto ainda que a parte requerida, por meio do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo Procurador-Federal 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e Procurador-Federal 

Chefe da Procuradoria do Mato Grosso Advocacia-Geral da União, 

requereu, fundamentadamente, a dispensa da solenidade. 4. Cite-se a 

autarquia requerida, na pessoa de seu representante legal, para 

apresentação de resposta no prazo de trinta dias (CPC/2015, art. 335 c/c 

183). 5. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC). 6. Vencido o prazo 

para contestação e impugnação, voltem conclusos. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 14 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000484-18.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MATOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000484-18.2019.8.11.0109 

Requerente: JOSE AUGUSTO MATOS DOS SANTOS Requerente: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Considerando que o litígio como posto é improvável uma composição entre 

as partes, deixo de designar audiência de conciliação e passo a sanear o 

feito (artigo 357 do CPC). 2. Assim, não havendo qualquer questão 

processual pendente, dou o feito por saneado. 3. Os pontos 

controvertidos são: a) a existência ou não de incapacidade para o 

trabalho, ou, sucessivamente, se há redução na capacidade de trabalho e 

em que grau; b) a qualidade de segurado da autora e c) a carência. 4. As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Defiro a produção de prova 

pericial, documental e testemunhal. 6. Para a prova pericial, designo como 

perito Dr. CARLOS ALBERTO CASULA, devendo a parte autora se dirigir a 

Clínica Corpus, Marcelândia, para realização de perícia, a qual fica 

DESIGNADA para o dia 30 DE JUNHO DE 2020, ÀS 10:00hs. À Secretaria 

para cadastrar a perícia no sistema de assistência judiciária gratuita 

federal. ENCAMINHE-SE ao Senhor Perito as cópias da petição inicial, bem 

como, dos documentos e quesitos da parte autora. Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular 

nº 003/2013: 1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual 

estado de saúde do (a) autor (a)? 2) Qual a atividade laborativa habitual 

do (a) autor (a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? 3) Diga o 

Senhor perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Senhor perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade? 4) Diga o Senhor perito se a 

parte autora apresenta sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais 

como sinais de exposição solar intensa, calosidade nas mãos, etc. 5) Diga 

o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de 

alguma patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma 

incapacidade? 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga 

o Senhor perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou 

existe alguma comprovação por exame completar? 7) Diga Senhor perito, 

no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame(s) complementa (res) Qual (quais) foi (foram) o(s) resultado(s) 

do(s) mesmo(s)? 8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se 

estabelecer clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do 

início da incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO, DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. 9) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja 

afirmada diga o Senhor perito se a patologia declinada encontra-se em 

fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 10) Caso a 

resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito se o (a) autor 
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(a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o diagnóstico 

declinado? 11) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. 12) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a 

sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? 13) Caso a resposta ao 

quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a incapacidade laborativa, no 

seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade 

permanente ou temporária? 14) No caso de incapacidade, diga o Senhor 

Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, 

doença profissional ou acidente do trabelho, no que se incluem acidentes 

ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, 

bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabelho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. 15) No caso de incapacidade “permanente e 

parcial”, diga o Senhor perito se a incapacidade decorreu de acidente de 

qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Senhor perito se, após a 

consolidação das lesões, restaram sequelas que implicaram redução da 

capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. 16) Caso 

de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data 

provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação laborativa? 17) 

No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função? 18) Diga o Senhor Perito se a 

parte autora é portadora de alguma da seguintes enfermidades: a) 

tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia 

maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia 

grave; doença de Parkinson, h) espondiloartrose anquilosante; i) 

nefropatia grave; j) estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante); k) síndrome da imunodeficiência adquirida-AIDS; l) 

contaminação por radiação com base em conclusão da medicina 

especializada; m) hepatopatia grave. Fixo os honorários periciais no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais), e após a entrega do laudo, será 

expedida certidão de honorários, cujo pagamento poderá ser requisitado 

junto à Justiça Federal em Sinop/MT. 6.2 Juntado o laudo, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. 7. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 14 de abril de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-80.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000012-80.2020.8.11.0109. 

AUTOR(A): MARCIA APARECIDA BORIN RÉU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos todos os requisitos. 2. Trata-se de 

ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito 

c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar proposta por MARCIA 

APARECIDA BORIN em face de BANCO BMG S/A - BMG, em que requer, 

antecipadamente, que a promovida suspenda os descontos realizados na 

folha de pagamento da Requente e que seja determinada a inversão do 

ônus da prova. Para tanto, alega que 2015 fez um empréstimo consignado 

com o banco requerido, e que desde o início por razões alheias a sua 

vontade não recebeu cópia do contrato, recebendo logo após, uma ligação 

do requerido onde foi lhe passado o valor das parcelas, em que a primeira 

se deu através de boleto bancário e as demais passaram a ser 

descontadas na sua folha de pagamento. Afirma ter firmado contrato de 

empréstimo consignado, porém o requerido efetua os descontos na forma 

de empréstimo no cartão de crédito. Aduz que após muita insistência em 

receber a cópia do contrato, em 02.06.2017 o requerido enviou cópia do 

referido contrato, momento em que a requerente constatou que a 

assinatura no contrato não é sua, além da forma de empréstimo não ser a 

que foi pactuada pela autora em 2015. Sustenta que diante da situação 

encontra-se com uma dívida eterna, pois o pagamento sempre cobre 

apenas a parcela mínima do cartão de crédito. Assevera, por fim, que 

nunca contraiu empréstimo na modalidade cartão de crédito com o 

requerido, bem como, a assinatura no contrato não é sua. Diante disso 

propôs a presente ação para ter seus direitos resguardados. Juntou 

documentos a inicial. DECIDO. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje 

prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de 

tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito 

da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela antecipada de natureza 

satisfativa, verifico que estão presentes os pressupostos acima citados. 

A parte autora demonstrou nos autos que está havendo descontos 

referentes a empréstimos realizados junto ao banco BANCO BMG S/A - 

BMG, referentes a empréstimo consignado na modalidade cartão de 

crédito, com parcelas descontadas mensalmente, supostamente firmado 

em 30.03.2015. Com efeito, as alegações da parte autora aparentemente 

são verossímeis, somadas à documentação acostada de que não 

contratou o empréstimo ADE nº 37757813 (ID. 27921220) com o requerido, 

sendo indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da 

requerente. Consigna-se que não se poderia exigir que, ao menos neste 

primeiro momento, a parte autora fizesse prova de fato negativo, qual seja, 

a de provar a inexistência do débito cobrado. Ademais, não se vislumbra 

maiores prejuízos ao banco requerido com a determinação de suspender 

os descontos referentes ao empréstimo realizado em nome da requerente 

feito no ano de 2015, até porque se ficar constatada a existência do 

débito os descontos serão novamente realizados ou poderá ingressar 

com a ação devida. Há, portanto a demonstração da aparência do bom 

direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os 

argumentos trazidos pelo autor possam ser verídicos. O perigo do dano 

irreparável uma vez que a requerente necessita do seu salário para 

sobreviver, e está sofrendo constrangimentos. Por derradeiro, não há que 

se falar em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada 

(ao final da demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, 

a inclusão poderá ser refeita às custas do reclamante e sem qualquer 

ônus à empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente 

que se aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Nestes 

termos, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar que o requerido 

SUSPENDA os descontos provenientes do empréstimo ADE nº 37757813, 

firmado supostamente em 30.03.2015, com descontos mensais, realizados 

junto à folha de pagamento da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, até 

ulterior decisão deste Juízo. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem 

até o limite de 10.000,00 (dez mil reais) (artigo 537, do Código de Processo 

Civil). 4. No tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir. Este 

beneplácito processual ao consumidor não é concedido de forma 

automática, apenas pela constatação da existência de uma relação de 

consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 
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MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte autora comprovar que o contrato de empréstimo ADE nº 

37757813 é fraudulento e que os descontos em folha são indevidos. 

Assim, a parte Requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

motivos, em detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme requerido. Há de 

se esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer 

indícios de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta 

regra não se confunde com a procedência automática dos pedidos 

formulados pelo autor. 5. Cite-se a requerida, no endereço constante nos 

autos, para oferecer defesa, no prazo da lei. 6. Fique a parte requerida 

advertida de que a falta de contestação implicará na presunção de que 

admitiu como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora (CPC, art. 

344). 7. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC. 8. Após, conclusos. 

9. Diligências necessárias. Marcelândia, 14 de abril de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-74.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000745-74.2019.8.11.0111 

Autor: JOELSON FERREIRA DA SILVA Réu: SEGURADORA LÍDER 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no prazo legal, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação no ID 

30205187 e anexos. Matupá/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, 

Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-47.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRO ECKHARDT DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000708-47.2019.8.11.0111 

Autor: IVANDRO ECKHARDT DE SOUZA Réu: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação no ID 30546362 e anexos. Matupá/MT, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA 

MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69571 Nr: 2504-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MIGUEL, Silvestre da Silva Monção, 

LUIZ DE SOUZA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMACAO DA PARTE EXEQUENTE, por intermedio do seu advogado Dr. 

Jean Carlos Rovaris, OAB/MT 12.113 para se manifestar acerca das 

cartas precatorias devolvidas e acostadas nos autos (ref. 33 e 35), 

requerendo o que entender de direito no intuito de dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68388 Nr: 1834-23.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CORDEIRO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 Considerando a manifestação favorável do MPE, intimem-se o Requerido e 

seu procurador pessoalmente para promoverem o pagamento das 

parcelas conforme manifestação.

Intimem-se.

Matupá-MT, 14 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 56667 Nr: 554-85.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REZENDE FUSSI DE ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56667.

Processo nº 554.85.2015.811.0111.

Vistos.

 Considerando o trânsito em julgado da sentença, já certificado, bem como 

o pedido do autor, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja 

IMEDIATAMENTE implantado o benefício concedido à parte autora 

conforme o teor da sentença (aposentadoria por invalidez), sob pena de 

responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).

No mais, intime-se a parte requerente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Matupá/MT, 15 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84384 Nr: 2170-56.2019.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YWDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O

 Autos nº 2170-56.2019.811.0111.

Código nº 84384.

Vistos.

Ante o teor da certidão do oficial de justiça, NOMEIO como DEFENSOR 

DATIVO do adolescente YURI WILLIAN DE ARAÚJO, o advogado Andre 

Luiz Santos de Almeida, a qual deverá ser intimado para apresentar 

defesa prévia, no prazo legal, bem como atuar nos atos processuais 

subsequentes.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

Outrossim, considerando as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), instituídas pela Portaria 

Conjunta n. 249/2020, de 18 de março de 2020, do Poder Judiciário 

Mato-Grossense, notadamente o §4º do artigo 2º da referida Portaria, o 

qual consigna que “não serão realizadas as audiências de qualquer 

natureza (...)”, POSTERGO o agendamento da audiência correlata nos 

presentes autos para tão logo expirado o prazo de aplicação das medidas 

preventivas.

Atente-se a Secretaria Judiciária para a imediata conclusão do feito logo 

após a data de 20 de abril de 2020.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 15 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-08.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MENEGAZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000288-08.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:ANA CAROLINE 

MENEGAZZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO PERES 

BANDEIRA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - 

CEP: 78525-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000668-17.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. S. C. (REQUERENTE)

A. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA OAB - 

MT20283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para tomar ciência da 

averbação do divórcio, perante o Cartório do 2° Ofício de Nobres, 

conforme consta o documento anexo. NOBRES, 14 de abril de 2020. 

PABLO MURILLO COELHO LEAL Analista Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA 

DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio 

Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 

33761229

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000027-29.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Observa-se que a parte autora foi intimada para 

cumprir a determinação de ID 17809860 contudo quedou-se inerte, 

conforme se vê à ID. 21083560. Neste sentido, considerando que o autor 

foi devidamente intimado para proceder com a juntada de documentos que 

comprovem a sua hipossuficiência e não cumpriu a determinação judicial, 

a medida a ser imposta é o indeferimento da petição inicial. Pelo exposto, 

indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e taxa judiciária. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000297-53.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDLA LOHMANN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

 

SENTENÇA Vistos etc. A desistência da ação por parte do autor impõe a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no 

presente caso, o consentimento do réu, já que esse não foi citado. Isto 

posto, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, haja vista que não restou comprovado nos autos a 

hipossuficiência dessa. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000437-87.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO DE ALMEIDA LARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar acerca da carta de citação negativa e devolução do AR, 

sem o devido recebimento. NOBRES, 14 de abril de 2020. PABLO MURILLO 

COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES 

E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229
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Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000575-54.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENDRIGO DE FREITAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES 1000575-54.2019.8.11.0030 AUTOR(A): CHICO BRAMA 

ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA Advogado do(a) AUTOR(A): 

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A REU: 

ENDRIGO DE FREITAS A parte autora manifestou-se pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. NOBRES, 14 de abril de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-34.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO DA SILVA CARDOZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente , 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: intimar a parte autora para manifestar sobre certidão 

de ID() bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal . 

NOBRES, 15 de abril de 2020. MARIA FERNANDA DE PAULA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum 

Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT 

- CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000132-06.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GONCALVES DA CRUZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono o processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar da diligência negativa. NOBRES, 15 de abril de 

2020. MARIA FERNANDA DE PAULA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-49.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BELEM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono o processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar da diligência negativa. . NOBRES, 15 de abril de 

2020. MARIA FERNANDA DE PAULA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010010-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. A. (REQUERENTE)

M. E. F. A. (REQUERENTE)

FABIOLA SINGLE FLORIANO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AYRES DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1010010-82.2020.8.11.0041 INVENTARIANTE: FABIOLA SINGLE 

FLORIANO REQUERENTE: M. E. F. A., G. F. A. DE CUJUS: LEANDRO 

AYRES DA SILVA DESPACHO Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do 

CPC, intime-se a parte requerente para comprovar, no prazo de 15 

(quinze) dias, a existência dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento. Tendo as custas e 

emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão de isenção de 

pagamento – em verdade uma espécie de moratória circunscrita à 

manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro fático 

probatório mínimo a justificar a excepcional medida. A concessão açodada 

e generalizada do benefício com base tão somente na declaração de 

hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da realidade – 

acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e ao cabo, 

uma série de investimentos necessários ao pleno desenvolvimento dos 

trabalhos por parte do Poder Judiciário. Além disso, tratando-se de tributo, 

a concessão de moratória – ou isenção – sem a necessária observância 

dos critérios de concessão pode acarretar responsabilização por ato de 

improbidade administrativa ao agente público incauto, nos exatos termos 

do art. 10, inciso VII da Lei 8.429/92. Assim, a fim de viabilizar o 

enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária, deverá a parte autora 

comprovar documentalmente renda e patrimônio, seus e da família, com 

quem coabita ou da qual é dependente e, ainda, apresentar comprovante 

de isenção de imposto de renda. Após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-11.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MANOEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000401-11.2020.8.11.0030 AUTOR: ISRAEL MANOEL DE SOUZA REU: 

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA DESPACHO Vistos etc. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Neste sentido, a Lei nº 

1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade 

de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem cumpridos os 

requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos capazes de 

contrariar a alegada presunção. No caso em análise a parte autora não 
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demonstrou a sua hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da 

justiça. Tal alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a 

concessão do benefício. Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentos que comprovem a 

sua hipossuficiência, sob pena de extinção do processo. Com o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-69.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO DO AMARAL (REU)

GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000089-69.2019.8.11.0030 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO, AVELINO DO AMARAL DESPACHO 

Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca do mandado negativo de citação do ESPÓLIO DE GABRIEL 

RODRIGUES DE ARAUJO, apresentando endereço correto e atualizado do 

requerido, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-24.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA PAULA CRUZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JULIANO CRUZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CLEYTON FRANCISCO DA CRUZ ALMEIDA (AUTOR(A))

JOELITON CRUZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO VOLPATO FRANCA (REU)

AMARITECLA VOLPATO FRANCA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000329-24.2020.8.11.0030 AUTOR(A): CLEYTON FRANCISCO DA CRUZ 

ALMEIDA, JOELITON CRUZ DE ALMEIDA, ANA PAULA CRUZ DE ALMEIDA, 

JULIANO CRUZ DE ALMEIDA, ELIAS FERREIRA DA SILVA REU: 

AMARITECLA VOLPATO FRANCA, LEONARDO VOLPATO FRANCA 

DESPACHO Defiro a gratuidade judiciária. Citem-se os requeridos para 

que, querendo, apresentem contestação. Após, vistas aos autores para 

impugnação. E com estas, conclusos para saneamento ou sentença. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49948 Nr: 971-87.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 339-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Processo n. 339-90.2017.811.0030

Código Apolo: 61877

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Ministério Público 

contra a sentença prolatada às folhas 985-988, alegando erro material.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo de 02 (dois) dias, 

previsto no artigo 382 do CPP, sendo, portanto apresentado 

tempestivamente.

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como para corrigir erro 

material, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Quanto ao requerimento formulado pelo embargante, entendo que não 

merece reparo a sentença objurgada, tendo em vista que não ocorreu erro 

material, uma vez que a sentença julgou parcialmente a denúncia, em 

razão do prosseguimento da ação em relação apenas ao réu MARIO DA 

SILVA NETO.

Destaca-se que a denúncia pugnou pela pronúncia dos réus MARIO DA 

SILVA NETO, vulgo “Neto” e PAULO VIDEIRA, vulgo “Paulo Bejaúba”, no 

entanto, devido a morte do acusado PAULO, sendo extinta a punibilidade 

do réu PAULO e PRONUNCIADO o réu MARIO, não sendo possível o 

julgamento procedente da denúncia.

Os embargos sabidamente não se prestam a resolver a justeza ou 

eventuais desacertos da sentença, sobretudo quando a intenção de fundo 

é reapreciar a matéria já decidida e imprimir ao recurso efeito infringente, 

como nitidamente pretende o embargante nas matérias agitadas na sua 

peça recursal.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Assim, NÃO ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo 

Ministério Público, contra sentença proferida às folhas 985-988, 

persistindo a sentença tal como está lançada.

Cumpra-se.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

DIEGO HARTMAN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 2138-71.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:17.209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para manifestar-se nos autos. 

Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 
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intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a requerente para manifestar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 72934 Nr: 2009-32.2018.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVdC-RsfJCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agleison Silvestre Redigolo 

Santos - OAB:21.921, José de Oliveira Santos - OAB:14.526-A

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

a atualização do débito, sob pena de extinção.

Após, faça-se os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 44099 Nr: 214-30.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênis Xavier, Gerson Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, 

Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Com as considerações e argumentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia 

de folhas 3-5, CONDENAR os acusados DÊNIS XAVIER e GERSON SILVA 

CAMPOS, qualificados nos autos, como incurso nas penas dos artigos 14 

da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 29 do Código Penal Brasileiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 44902 Nr: 877-76.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Hurcina de Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que a última procuração acostada está 

desatualizada, haja vista ter sido outorgada em prazo longínquo.

Assim, intime-se a parte para que junte aos autos procuração 

contemporânea, outorgando poderes para o causídico receber em nome 

do interessado.

Logo após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 45952 Nr: 1584-44.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniel Xavier de Vales, MARCOS DE ALMEIDA 

RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50677 Nr: 1347-73.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Almeida Santana Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que a última procuração acostada está 

desatualizada, haja vista ter sido outorgada em prazo longínquo.

Assim, intime-se a parte para que junte aos autos procuração 

contemporânea, outorgando poderes para o causídico receber em nome 

do interessado.

Logo após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50717 Nr: 1372-86.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Maltide de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que a última procuração acostada está 

desatualizada, haja vista ter sido outorgada em prazo longínquo.

Assim, intime-se a parte para que junte aos autos procuração 

contemporânea, outorgando poderes para o causídico receber em nome 

do interessado.

Logo após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50865 Nr: 1417-90.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertina Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 
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não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51322 Nr: 1590-17.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51611 Nr: 1717-52.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que a última procuração acostada está 

desatualizada, haja vista ter sido outorgada em prazo longínquo.

Assim, intime-se a parte para que junte aos autos procuração 

contemporânea, outorgando poderes para o causídico receber em nome 

do interessado.

Logo após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51789 Nr: 1796-31.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Otaviano de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 53374 Nr: 120-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60224 Nr: 3887-60.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tainara Lina Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 46519 Nr: 1815-71.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranilda Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, informarem se pretendem 

produzir provas (devendo, neste caso, especificá-las e justificá-las) ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

Após, voltem-me conclusos para saneamento ou sentença.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49686 Nr: 866-13.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clementino Mendes Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 
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a fim de dar cumprimento ao determinado na ref. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49771 Nr: 913-84.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Promova-se a liberação do valor depositado à título de honorários (fls. 87), 

observando-se os dados bancários informados às fls. 85.

No que se refere ao numerário principal, compulsando os autos, 

verifica-se que a última procuração acostada está desatualizada, haja 

vista ter sido outorgada em prazo longínquo.

Assim, intime-se a parte autora, para que junte aos autos procuração 

contemporânea, outorgando poderes para o causídico receber em nome 

do interessado.

Logo após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 56220 Nr: 1131-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bondespacho de Almeida, Antonio 

Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000137-28.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GABRIELLA PEREIRA MARTINHAGO (REQUERENTE)

NATHALIA KAHENA PEREIRA MARTINHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADJA BARROS MARTINS OAB - MT0021491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA GABRIELLA PEREIRA MARTINHAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000137-28.2019.8.11.0030 REQUERENTE: LUIZA GABRIELLA PEREIRA 

MARTINHAGO, NATHALIA KAHENA PEREIRA MARTINHAGO REQUERIDO: 

LUIZA GABRIELLA PEREIRA MARTINHAGO SENTENÇA Vistos etc. 

Observa-se que a parte autora foi intimada para cumprir a determinação 

de ID 19683826, contudo quedou-se inerte, conforme se vê à ID. 

28997356. Neste sentido, considerando que o autor foi devidamente 

intimado para proceder com a juntada de documentos que comprovem a 

sua hipossuficiência e não cumpriu a determinação judicial, a medida a ser 

imposta é o indeferimento da petição inicial. Pelo exposto, indefiro o pedido 

inicial e, consequentemente, extingo o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas e taxa judiciária. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-98.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CLAUDIA GODOY TOMAZINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA OAB - DF57609 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA VIDEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000197-98.2019.8.11.0030 EXEQUENTE: CINTIA CLAUDIA GODOY 

TOMAZINI EXECUTADO: DAIANE CRISTINA VIDEIRA DA SILVA SENTENÇA 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, em que figuram como partes as já 

qualificadas nos autos. Analisando o pedido exordial, verifica-se que o 

presente feito versa sobre matéria de competência do Juizado Especial 

Criminal, conforme Art. 3º, I, da Lei 9.099/95. Como se não bastasse, a 

própria Parte Autora requereu a extinção do processo sem resolução do 

mérito, eis que a petição Inicial foi distribuída erroneamente e irá distribuí-la 

novamente. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas e taxa judiciária. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000053-95.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS RIACHUELO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000053-95.2017.8.11.0030. EXECUTADO: LOJAS RIACHUELO SA 

EXEQUENTE: MURILO HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES Inusitadamente 

a secretaria fez-me conclusos os autos para apreciar pedido de resposta 

a bloqueio judicial, o que por certo deveria ser feito de ofício e de maneira 

breve pela própria secretaria. A fim de evitar idas e vindas, junto a 

resposta e intimo a parte exequente para que indique outros bens a 

penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção na 

forma do art. 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. Confiro o prazo de 5 

(cinco) dias. Nada sendo requerido, voltem-me conclusos para extinção. 

DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-39.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE LOPES DA SILVA - ME (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010055-39.2016.8.11.0030 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: KARINE LOPES DA SILVA - ME SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de 

sentença. Não foram encontrados bens penhoráveis e na última petição a 

exequente requereu genericamente bloqueio de possíveis recebíveis 

oriundos de outros meios de manutenção de direitos creditórios. A 

generalidade do requerimento, no entanto, impede seu deferimento. No 

âmbito dos JEC inviável suspensão do processo para localização de bens. 

No rito sumariíssimo, a inércia do exequente em trazer ao juízo, ou mesmo 

requerer medidas eficazes à excussão de bens impõe a extinção do feito, 

conforme expressamente dispõe o art. 53, parágrafo 4º, da Lei n. 

9.099/95. Na forma do art. 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95, JULGO 

EXTINTO o processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se e arquivem-se com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-50.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANITA ROOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010257-50.2015.8.11.0030 EXECUTADO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA EXEQUENTE: JOVANITA ROOS SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

cumprimento de sentença. Não foram encontrados bens penhoráveis. A 

despeito da parte exequente ter requerido que oficial de justiça 

diligenciasse até a residência da executada e penhorasse tantos bens 

quanto bastassem para o adimplemento do débito, deixou de indicar quais 

bens que guarnecem a residência da autora estariam sujeitos à penhora, 

haja vista a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos II e III, do CPC. 

No âmbito dos JEC inviável suspensão do processo para localização de 

bens. No rito sumariíssimo, a inércia do exequente em trazer ao juízo, ou 

mesmo requerer medidas eficazes à excussão de bens impõe a extinção 

do feito, conforme expressamente dispõe o art. 53, parágrafo 4º, da Lei n. 

9.099/95. Na forma do art. 53, parágrafo 4º, da Lei 9099/95, JULGO 

EXTINTO o processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se e arquivem-se com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-46.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

1000582-46.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA 

CONCEICAO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto na forma do 

art. 49 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte contraria, para apresentar as 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, apresentada ou não as 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se à Turma Recursal 

para apreciação. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000572-70.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000572-70.2017.8.11.0030 REQUERENTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: CLARO S.A. DECISÃO Altere-se a classe processual 

para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte executada, através 

de seu(s) Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta 

na sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Tendo havido 

condenação em custas, deverão estas ser adimplidas no mesmo prazo. 

Não efetuado o pagamento, intime-se o exequente para que traga aos 

autos planilha do débito atualizada, incluindo os valores fixados a título de 

multa, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, havendo bens indicados pelo 

credor, expeça-se mandado de penhora e avaliação. Caso o credor não 

indique bens, intime-se para requerer que de direito, sob pena de extinção 

na forma do art. 53, parágrafo 4º da Lei n. 9.099/95. Em havendo o 

pagamento do débito através de depósito judicial, intime-se o exequente 

para que manifeste quanto a concordância do valor depositado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, alertando desde já que seu silêncio será interpretado 

como concordância. Indicado os dados bancários para o levantamento 

dos valores, proceda com a liberação do valor incontroverso mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. O valor do crédito 

somente será transferido ao patrono do exequente caso haja procuração 

atual (datada há menos de 3 anos) conferindo-lhe poderes especiais para 

receber. Após a expedição de alvará judicial, não havendo valores 

residuais, conclusos para sentença Havendo saldo residual, intime-se o 

executado para proceder com o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se o exequente para requerer 

o que entender de direito e façam-me conclusos Desde já, em havendo 

alteração do patrono das partes, determino que seja realizada a 

habilitação junto ao PJE, bem como que as intimações devam se dar em 

nome do advogado nomeado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000548-42.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JORGE FURTADO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000548-42.2017.8.11.0030 EXEQUENTE: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADES EXECUTADO: CLEIDIANA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA, 

JORGE FURTADO DA SILVA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. A parte executada não foi 

localizada. Assim, diante da inércia do exequente em promover o 

andamento do processo, inviável mante-lo em tramitação. Deste modo, 

EXTINGO a execução por não ter sido localizado o devedor. Intimem-se e 

arquivem-se com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de 
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Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1270 Nr: 178-10.1999.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Rosa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para que apresente os cálculos atualizados do 

valor da dívida no prazo de 15 dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1759 Nr: 372-73.2000.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcenor Alves Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora Federal 

responsável pela Instalação do PF/MT - OAB:3852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Vistos etc.

NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com 

endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 1836, 

Ed. Work Center, Sala 607, Cuiabá/MT, CEP: 78050-280, Fone: (65) 

98117-3125/99946-4717.

Fixo a comissão do leiloeiro no percentual de 5% do valor do bem 

arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação.

 Em relação às condições de pagamento, consoante dicção do artigo 885 

do NCPC, a proposta de pagamento a vista terá preferencia em relação à 

proposta de pagamento parcelado.

O pagamento parcelado se dará da seguinte forma, entrada de 30% (trinta 

por cento) do valor arrematado e o saldo devedor parcelado no máximo 

em 6 (seis) vezes.

 O Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as exigências dos artigos 884 e 

seguintes, devendo publicar edital não apenas na rede mundial de 

computadores, mas também em jornal de circulação, especialmente na 

região de localização do bem.

O leiloeiro nomeado está autorizado a: a) constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo, para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada desta decisão como mandado de constatação; 

b) retirar os autos em carga da Secretaria, pelo prazo de 24h antes da 

praça, devendo devolvê-los no mesmo prazo subsequente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 6991 Nr: 595-16.2006.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria Biava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Jorge Marques Ferraz - 

OAB:OAB-GO 13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 273, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 9017 Nr: 419-32.2009.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de PEDIDO INCIDENTAL manejado pelo INSS às fls. 211/213, 

visando a devolução dos valores recebidos pelo autor à título de tutela 

antecipada, posteriormente revogada em benefício da autarquia 

previdenciária.

Intimado por meio do seu advogado via DJE, a parte autora deixou o prazo 

transcorrer in albis, conforme certidão da secretaria às fls. 215.

Todavia, considerando a gravidade do pedido, que pode repercutir de 

forma considerável nos bens do autor, DETERMINO a sua intimação 

pessoal, para manifestação no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 9787 Nr: 231-05.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Vitor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Às fls.154, constam os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo. 

Já às fls. 155, a parte autora manifestou concordância com os aludidos 

cálculos. Por sua vez, devidamente intimado via remessa dos autos, o 

INSS deixou o prazo transcorrer in albis.

Pois bem.

Ante a inexistência de discordância expressa com relação aos cálculos 

apresentados pela Contadoria do Juízo, neste ato, decido pela 

HOMOLOGAÇÃO dos valores apresentados à ref. 154/154v.

Ato contínuo, DETERMINO a expedição de RPV em favor da parte autora, 

haja vista que a parte renuncia expressamente aos valores que excedam 

ao teto da requisição de pequeno valor.

Com o comprovante de pagamento, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em nome do patrono habilitado.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora, acerca da liberação 

do alvará pra fins de ciência.

 Após, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10444 Nr: 132-98.2011.811.0031
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MML, KMdLS, KRdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 122, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10623 Nr: 313-02.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André N. Figueiredo Castro - 

OAB:8392

 Vistos etc.

Na petição de fls. 127 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas judiciais.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30019 Nr: 543-44.2011.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Lima Souza, Vanessa Arrais de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição de fls. 108 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas judiciais.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30020 Nr: 544-29.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria, Lazara Raimundo de 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fls. 112, DETERMINO a intimação da requerente, para 

que requeira o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

preclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31344 Nr: 453-65.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita da Conceição Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:MT 17.642, GISELIA 

DA SILVA ROCHA - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS e da parte autora (ref. 115v e 111/113) com 

os cálculos apresentados, neste ato, decido pela HOMOLOGAÇÃO dos 

valores.

DETERMINO a expedição de RPV em favor da parte autora.

Com o comprovante de pagamento, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em nome do patrono habilitado.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora, acerca da liberação 

do alvará pra fins de ciência.

 Após, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 730-81.2013.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catharina Lidia de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Ante a petição de fls. 138, DETERMINO a intimação da parte autora, para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000288-08.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA CARRILHO DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 
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(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Impulsionamento por Certidão Nos termos do art. 701, 

inc. XVIII, da CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar 

a parte requerente para que, querendo, no prazo legal, apresente 

impugnação à contestação de id 31086880, 31086881, 31086882 e 

31086883. NOVA C NORTE, 14 de abril de 2020 CARLOS FELIPE ALVES 

MOREIRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto Alves, s/n, RUA JOÃO 

LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-970 

TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-70.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA MARCOLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000301-70.2020.8.11.0090 AUTOR(A): ITAMARA MARCOLINO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, podendo-se 

revogar a qualquer momento, caso inverídicas as informações 

apresentadas. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo 

Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, há de se considerar que, tanto a 

comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela de urgência, 

não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma 

proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se 

por conta do tempo despendido na tramitação do processo. Tais requisitos 

consistem na comprovação da existência do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada. 

Preceitua o art. 203, inciso V, da Carta Magna de 1988 que “a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: V - a garantia de um 

salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei." Conforme o 

art. 20, §2º, da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a organização da 

Assistência Social, com a redação dada pela Lei nº 12.470/11, 

conceitua-se a pessoa com deficiência “aquela que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. Avançando a leitura do mesmo artigo, o § 10º orienta: 

“considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste 

artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos”. 

Perfilhando detidamente os autos, num juízo de cognição sumária, 

denota-se ausência da probabilidade do direito, à medida que a parte 

autora não se desincumbiu de trazer elemento algum atestando a eventual 

enfermidade, tampouco a condição de miserabilidade, se limitando às 

alegações. Ante o exposto, ausentes, em primeiro exame, os requisitos do 

artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência antecipada. CITE-SE para 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. DEIXO 

de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000325-35.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. S. C. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PIRES SAMPAIO OAB - 038.683.091-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000325-35.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, E. G. S. C. REPRESENTANTE: LUCINEIA 

PIRES SAMPAIO REQUERIDO: EMIR CARVALHO Vistos. Cuida-se de ação 

de conhecimento entre as partes em epígrafe, em que se busca revisão 

de alimentos. Durante o tramitar processual, as partes firmaram acordo 

extrajudicial, pugnando pela sua homologação. O parquet anuiu com o 

acordo em todos os seus termos. Era o que cabia relatar. Decido. Na 

forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. Dessume-se do dispositivo 

prefalado que o CPC em vigor impôs aos agentes processuais que 

mantivessem os olhares volvidos à autocomposição da lide. Impende 

ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação do 

conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado para 

por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder Judiciário 

para socorrer os seus direitos. Dentro desse escorço, cabe ao Poder 

Judiciário apenas analisar o aspecto legal do acordo formulado entres as 

partes, deixando de homologá-lo apenas quando contrário ao 

ordenamento jurídico vigente. Nesta senda, uma vez que aparentemente o 

acordo firmado entre as partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua 

homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 487, III, b, do CPC. Condeno ambas as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixados no 

patamar mínimo, contudo, suspendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, 

§3º, CPC. OFICIE-SE como requerido pelo parquet na cota retro. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Nova Canaã do Norte-MT, Data da 

Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-86.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO EDSON MATHEUS RIBEIRO (EXECUTADO)

EDSOM VIEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

MARCIANA FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000298-86.2018.8.11.0090 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: FLAVIANO EDSON MATHEUS RIBEIRO, MARCIANA 

FERREIRA SILVA, EDSOM VIEIRA RIBEIRO Vistos. INTIMEM-SE os 

exequentes para, no prazo de cinco dias, recolherem as diligências 

conforme certidão de ID 19624471, sob pena de arquivamento. 

PROCEDA-SE a Serventia à atualização dos patronos da causa, 

consoante manifestação de ID 23090071. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da 

Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________
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_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep: 78515-000, Fone: (66) 

3551-1105..

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53988 Nr: 2080-19.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA DECISÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: "Vistos. Deixo, por ora, de analisar a cota ministerial retro. 

O(a) acusado(a), devidamente citado(a), alegou ter advogado(a) 

constituído(a) ou que iria constituir um(a). Contudo, não apresentou 

resposta à acusação no prazo legal. Assim, intime-se a parte ré para que 

indique ao Oficial de Justiça o nome completo do(a) defensor(a), ou ainda, 

seja indagado(a) se tem condições de constituir advogado nos autos ou 

se pretende(m) a nomeação de defensor(a) público(a). Deve ser ele(a) 

advertido(a) de que, não apresentada a resposta no prazo legal, será 

nomeado(a) defensor(a) para oferecê-la. Com os dados do advogado 

constituído e apontado pelo acusado, intime-se-o (advogado) para 

apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à defesa do réu, 

ofertar documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 396-A do CPP. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, ou sendo necessário 

decidir de forma diversa, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-80.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL | 

NOVA CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000419-80.2019.8.11.0090 REQUERENTE: JOSEFA ALVES MACIEL 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. Relatório dispensado – 

art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Analisando os autos, verifico 

que a dívida executada no presente feito se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de forma inequívoca, o 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, razão pela qual a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores, como requerido pela 

parte exequente. DESCABE condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios de sucumbência - art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-80.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL | 

NOVA CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000419-80.2019.8.11.0090 REQUERENTE: JOSEFA ALVES MACIEL 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. Relatório dispensado – 

art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Analisando os autos, verifico 

que a dívida executada no presente feito se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de forma inequívoca, o 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, razão pela qual a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores, como requerido pela 

parte exequente. DESCABE condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios de sucumbência - art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Nova Canaã do Norte, (Data da assinatura eletrônica) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-17.2014.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CARLOS CUNHA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

8010049-17.2014.8.11.0090 RECORRENTE: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. RECORRIDO: BENEDITO 

CARLOS CUNHA Vistos. Em ID. 274333631 fora expedido Alvará de 

Levantamento de valores, na conta anteriormente indicada pela parte. 

Ademais, não consta informação que os valores foram devolvidos e o 

feito fora sentenciado, na forma do art. 924 do CPC. Assim, INTIME-SE a 

parte exequente para que informe se há alguma pendência, consignando 

que o silêncio será interpretado como nao. Por fim, acaso a parte informe 

que não consta pendências ou em nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE 

o necessário e ARQUIVE-SE o presente feito. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, (Data da 

assinatura eletrônica) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010051-55.2012.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALBARY LEMOS VARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT4936-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLEINTON APARECIDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

CLEITON APARECIDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010051-55.2012.8.11.0090. EXEQUENTE: ALBARY LEMOS VARELLA 

EXECUTADO: CLEITON APARECIDO DA SILVA SANTOS, CLEINTON 

APARECIDO DA SILVA SANTOS Vistos em Regime de Exceção. Em 

analise detida dos autos, verifico que o exequente não acostou aos autos 

planilha de débito atualizado, o que impede a análise e efetivação do 

bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente 

para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 13 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010006-46.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010006-46.2015.8.11.0090. EXEQUENTE: MARIO APARECIDO NUNES 

EXECUTADO: CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA Vistos em Regime de 

Exceção. Em analise detida dos autos, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 3 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-87.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO WILLIANS DO NASCIMENTO GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010001-87.2016.8.11.0090. EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ADAO WILLIANS DO NASCIMENTO GOMES Vistos em 

Regime de Exceção. Em analise detida dos autos, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Nova Canaã 

do Norte/MT, 3 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-14.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000027-14.2017.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em que pese os 

autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Ademais, no tocante ao pleito de reconsideração da tutela de 

urgência pretendida (ID 14852891), verifico que a autora juntou vários 

documentos que atestam que realmente efetuou o pagamento da fatura 

cobrada antes do vencimento, não sabendo ao certo o motivo pelo qual o 

pagamento não foi processado pela requerida ou pelo correspondente 

bancário. O fato é que a autora não pode continuar com o nome 

negativado por erro da requerida ou de terceiro, sendo que caberá à 

requerida, com a inversão ora declarada, comprovar que a não 

compensação do pagamento se deu por motivos alheios. Assim, entendo 

que o documento de ID 14852891 - Pág.9 é apto a comprovar a 

probabilidade do direito pretendido e o perigo da demora reside justamente 

no fato da autora estar com restrição de crédito. Estando, portanto, 

satisfeitos ambos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de 

urgência e DETERMINO à demandada que proceda à retirada do nome da 

autora dos cadastros de inadimplentes, dos registros/banco de dados 

de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) 

sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser 

flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida 

acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. 

Outrossim, ante a inversão do ônus da prova declarada nesta decisão, a 

fim de evitar futura arguição de nulidade e cerceamento de defesa, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 33, da Lei 9.099/95 CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Com o transcurso do prazo, 

CONCLUSOS para designação de solenidade instrutória ou julgamento 

antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Nova Canaã 

do Norte/MT, 2 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-14.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA RODRIGUES (REQUERENTE)

JANDERSON JOSE LOMBARDI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010023-14.2017.8.11.0090. REQUERENTE: JANDERSON JOSE LOMBARDI 

DE OLIVEIRA, NUBIA CRISTINA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 600 de 730



BRASIL I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por JANDERSON JOSÉ LOMBARDI DE OLIVEIRA e 

NUBIA CRISTINA RODRIGUES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Diz, em 

síntese, que no dia 20/02/2017 efetuaram um depósito para José Manoel 

Pereira, conta 8061-6, agência 1710-8, Banco do Brasil no Estado do 

Pernambuco, contudo, fizeram erroneamente o depósito, pois era para ser 

depositado em outra conta que tem o mesmo número, mas que é do Banco 

Bradesco. Por esta razão entraram em contato com o reclamado que 

informou que não poderiam realizar a devolução, pois, o autor da conta 

era falecido e não podiam movimentá-la. Pois bem. Os pedidos formulados 

pela parte autora não merecem prosperar. Isso porque verifico que o 

depósito errôneo foi realizado pelos autores, ao que a instituição 

financeira reclamada não tem competência para movimentar conta de 

terceiros sem sua autorização. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA 

CORRENTE DE TERCEIRO - EQUÍVOCO COMETIDO PELO PRÓPRIO 

DEPOSITANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA PELO 

JUÍZO SINGULAR – ALEGAÇÃO DE DEVER DE RESSARCIMENTO PELA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO 

APELADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prejuízo 

decorrente do crédito de valores em favor de terceiro corre 

exclusivamente por conta de quem indicou equivocadamente os dados da 

operação. Portanto, cabia ao Apelante, no momento do depósito, conferir 

os dados do beneficiário. Não o fazendo, assumiu o risco de eventual 

erro. Com efeito, inviável cobrar do Banco a restituição do valor, posto que 

o numerário, ao ser depositado em conta corrente diversa da pretendida, 

passou para a esfera de domínio do particular, terceiro que não faz parte 

desta relação processual. Portanto, se a empresa A.P.Oliveira Brito Cia 

Ltda ME foi a beneficiada com o crédito, somente ela tem poderes para 

efetuar a restituição da importância reclamada. Diante da ausência da 

ilicitude do ato, não há falar em indenização por danos morais. (N.U 

0011978-53.2009.8.11.0041, Ap 66839/2014, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/10/2014, Publicado no DJE 07/10/2014) Desta forma, o pedido de 

restituição pelo reclamado é improcedente, fato este que não impossibilita 

a parte autora de demandar em face do titular da conta que recebeu 

equivocadamente os valores. Ainda, não havendo comprovado prática de 

ato ilícito, inexistente é o dever de indenizar. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-84.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINO DE OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000087-84.2017.8.11.0090. REQUERENTE: VALTINO DE OLIVEIRA JESUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de ação de 

conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora sustenta que, 

embora tenha relação jurídica com a reclamada, foi cobrada por débito que 

desconhece e mesmo tendo efetuado o pagamento de tal montante a 

requerida não deu baixa no sistema e negou-se a fornecer o serviço 

necessitado pelo requerente, de modo que requer a declaração de 

inexistência do referido débito, bem como indenização por danos morais. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Desta forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. De 

pronto, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, não resiste 

ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Cumpre destacar 

ainda que a reclamante colaciona entendimento jurisprudencial do Direito 

Previdenciário o qual, de fato, prescinde de exaurimento na via 

administrativa. Portanto, INDEFIRO a questão isagógica, de modo que o 

procedimento deve ter curso normal independentemente de qualquer 

apreciação administrativa do pedido incrustado na exordial. Adentrando ao 

meritum causae, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e o pagamento do valor cobrado pela 

demandada, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, 

ficando evidente que a ausência de baixa no sistema interno da requerida 

e recusa no fornecimento de outros serviços em razão da pendência 

deste suposto débito é conduta abusiva passível de indenização. In casu, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou na negativa de fornecimento de outros serviços, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove que o protocolo (ID 

9456101) apresentado pela parte autora não condiz com o alegado, 

juntando-se comprovante como o áudio do atendimento. Contudo, não 

acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, 

ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a colacionar nos autos 

telas de sistema, as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 
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CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar que o débito 

foi baixado do sistema tão logo houve o pagamento, não sendo crível 

cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica, 

pois não há como comprovar a manutenção da negativação interna. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, quando mesmo adimplindo débito 

desconhecido ainda tem que ficar implorando para as empresas darem a 

baixa no sistema para então conseguir que seja disponibilizados outros 

serviços essenciais, não sendo necessária a comprovação de qualquer 

outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito 

de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a resistência da ré em dar baixa no débito 

mesmo após o pagamento, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a 

reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Ademais, o direito de exercício de cobrança, 

qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de 

personalidade da autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 

no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De 

Mirassol D’Oeste/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 2 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-54.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EDNA DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNALDO CAMARGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIO SILVERIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010096-54.2015.8.11.0090. REQUERENTE: LUZIA EDNA DOS SANTOS 

SANTANA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT 

para Nova Canaã do Norte/MT, 2 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. 

A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-54.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EDNA DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNALDO CAMARGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIO SILVERIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010096-54.2015.8.11.0090. REQUERENTE: LUZIA EDNA DOS SANTOS 

SANTANA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT 

para Nova Canaã do Norte/MT, 2 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. 

A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-48.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MARIA DE LIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO TREVELIN OAB - MT16910/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010023-48.2016.8.11.0090. REQUERENTE: JUCILENE MARIA DE LIRA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. A 

despeito da certidão de ID , observo que a decisão anterior consignou que 

“sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu 

regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal. 

Desta feita, não há prejuízo à marcha processual a ausência de 

comprovação da hipossuficiência alegada, eis que apenas trará efeitos a 

partir de eventual manejo de recurso. Ademais, cem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De 

Mirassol D’Oeste/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 2 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-48.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MARIA DE LIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO TREVELIN OAB - MT16910/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010023-48.2016.8.11.0090. REQUERENTE: JUCILENE MARIA DE LIRA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. A 

despeito da certidão de ID , observo que a decisão anterior consignou que 

“sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu 

regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal. 

Desta feita, não há prejuízo à marcha processual a ausência de 

comprovação da hipossuficiência alegada, eis que apenas trará efeitos a 

partir de eventual manejo de recurso. Ademais, cem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De 

Mirassol D’Oeste/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 2 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000126-13.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CARVALHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000126-13.2019.8.11.0090 REQUERENTE: FRANCISCA CARVALHO 

MARTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação indenizatória 

por danos morais e materiais c.c. antecipação de tutela proposta por 

FRANCISCA CARVALHO MARTINS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz 

a parte requerente, em síntese, ter efetuado a venda da motocicleta Honda 

Biz 125 KS, ano/modelo 2006/2006, cor vermelha, placas NJD-4443, 

Renavam 00129915130, em fevereiro de 2011, a Marta Modesto Soares, 

oportunidade em que procedeu com as comunicações junto ao órgão 

competente. Afirma ela que, em razão de débitos tributários estaduais dos 

anos de 2015 a 2017 (CDAs n.º 2018116125 e n.º 2018104029), 

referentes ao veículo supracitado, foi notificada acerca da inclusão de 

seu nome no cadastro de inadimplentes. Alega ainda ter contatado a 

Procuradoria Geral do Estado a respeito dos fatos, mas, sem obter 

solução, restou obrigada a efetuar o pagamento da dívida para retirar a 

restrição constante em seu nome. Dai requer, liminarmente, a 

transferência da titularidade da motocicleta, a qual continua em seu nome, 

para Marta Modesto Soares, atual proprietária, conforme comunicado de 

venda realizado em 08/02/2011, a par da suspensão de eventuais débitos 

decorrentes do veículo no nome da parte autora, sob pena de multa diária. 
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No mérito, pede a condenação da parte requerida em danos materiais e 

morais. II - FUNDAMENTAÇÃO O art. 300 do Novo Código de Processo Civil 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento, especificamente para a transferência da titularidade do 

automóvel de placas NJD-4443 para Marta Modesto da Costa, além da 

suspensão de eventuais débitos a partir da alienação do bem 

(08/02/2011), com base no comprovante de comunicado de venda incluída 

no sistema do Detran em 17/02/2016 (Num. 18427306 - Pág. 2), a qual 

consta nos extratos do Sistema IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda 

de Mato Grosso (Num. 18427308 - Pág. 4) e do DetranNET (Num. 

18427309 - Págs. 1/2). O perigo de dano é evidente, tanto pelo risco de 

sofrer novas cobranças de débitos, em tese, não contraídos, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados por eventual inscrição negativa do nome 

da parte reclamante, que poderá ficar privada de realizar transações 

financeiras e comerciais. A prestação de caução é desnecessária, seja 

em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em 

razão da limitação do provimento liminar, estrita à transferência da 

titularidade do veículo e da suspensão de eventuais débitos no nome da 

parte autora a partir da alienação do bem. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT para que 

proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à transferência da titularidade da 

motocicleta Honda Biz 125 KS, ano/modelo 2006/2006, cor vermelha, 

placas NJD-4443, Renavam 00129915130, para Marta Modesto Soares, 

bem como a suspensão de eventuais débitos contraídos após a alienação 

do bem (08/02/2011 - Num. 18427306 - Pág. 2) até final julgamento deste 

processo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Não obstante o art. 334, § 4º, do NCPC exija a 

manifestação de ambas as partes no desinteresse da composição 

consensual, tem-se que a parte ré é pessoa jurídica de direito público a 

qual, em ofício encaminhado a este Juízo, já noticiou tal desinteresse, de 

modo que pelas peculiaridades do ente estatal e sua extrema burocracia, 

mostra-se irrazoável e ineficiente a designação de audiência de 

conciliação para que se obrigue o ente estatal a comparecer somente para 

afirmar que não possui qualquer proposta de acordo. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada da presente decisão e para oferecer defesa escrita no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na dicção do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 13 de 

março de 2019.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-52.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO TOSTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Nova Monte 

Verde / VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE Alvará Eletrônico n° 

604687-8 / 2020 Quarta-feira, 15 de Abril de 2020 Este documento é 

somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de Procedimento: 

Processo Número Único 1000162-52.2019.811.0091 Requerente: JOAO 

FRANCISCO TOSTES Advogado: VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO 

Requerido: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social Advogado: 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO Beneficiário: 

JOAO FRANCISCO TOSTES Conta Judicial 4200126130594 Valor: R$ 

8.229,11 (oito mil e duzentos e vinte e nove reais e onze centavos) 

Autorizado: JOAO FRANCISCO TOSTES CPF/CNPJ: 322.012.909-97 Data 

de Emissão: 15/04/2020 Titular Conta JOAO FRANCISCO TOSTES 

CPF/CNPJ Titular Conta 322.012.909-97 Banco Agência Conta Tipo Conta 

237 - Banco Bradesco S.A. 1380 1001515 Conta Corrente Forma 

Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: JAQUELINE ROMEIRA PACHECO Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura Este documento é somente informativo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67071 Nr: 457-48.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Dessbesel, Tatiani Aparecida do 

Nascimento Dessbesel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8953

 Vistos...

 Não obstante a atual fase (designação de audiência de instrução), o 

período de suspensão determinado pelo TJMT ainda permanece, não 

sendo possível a realização de audiência.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. Valendo-se também da pesquisa ora feita em relação a endereços, 

EXPEDIR PRECATÓRIAS para oitivas;

a. Diligenciar (via Instituições) para localização de lotações dos policiais 

arrolados como testemunhas, EXPEDINDO Precatórias para oitivas;

b. Das expedições, INTIMAR a Defesa.

2. AGUARDAR o fim do período de suspensão ou outra decisão, 

fazendo-se conclusos para designação de audiência de instrução.

 Intimar.

 Nova Monte Verde/MT, 14 de abril de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-98.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA PREDIGER WITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO GROSS OAB - PR41552 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 06/09/2017, às 13h30min, no JUIZADO ESPECIAL DE NOVA 

MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 9.099/95, não 

comparecendo o Reclamante à audiência e não comprovando ausência 

por força maior, será condenado ao pagamento das custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-98.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA PREDIGER WITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO GROSS OAB - PR41552 (ADVOGADO(A))

 

Concede-se a gratuidade judiciária à parte-autora. Recebem-se os 

Recursos. INTIMAR cada parte para as respectivas contrarrazões. Após, 

à TURMA para JUGALMENTO.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-31.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES MAFINI (EXECUTADO)

NEVIO BEDIN (EXECUTADO)

PAULO BEDIN (EXECUTADO)

SERGIO BEDIN (EXECUTADO)

MARIA SCHREINER BEDIN (EXECUTADO)

MARIBEL FEIL BEDIN (EXECUTADO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILLE SOARES BRITO OAB - MT27030/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000145-31.2020.8.11.0107. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

AQUILES MAFINI, NEVIO BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA 

SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIM, MARIBEL FEIL BEDIN 

Vistos. 1. Mantenho a decisão de agravada pelos seus próprios 

fundamentos. 2. Encaminhem-se as informações prestadas a(o) 

Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Desembargador(a) Relator(a). 3. Juntem-se 

cópias das informações prestadas aos autos. 4. DEFIRO o postulado pela 

parte exequente (ID. 31022068). Para tanto, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Cuiabá – MT para o cumprimento da medida liminar na 

empresa: ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S.A. - CNPJ N.° 

13.191.431/0002-05, localizada na Av. Z, n. ° 1801, distrito industrial de 

Cuiabá – MT, CEP 78098-530. 5. DEFIRO a expedição de ofício à Secretaria 

da Fazenda Estadual (SEFAZ), com o objetivo de requisitar, no prazo de 

10 (dez) dias, informações a respeito das notas fiscais de venda (entrada 

e saída), expedidas pelo Armazém de propriedade do Executado, desde o 

dia 24.02.2020, sendo: MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME, CNPJ N.° 

28.133.070/0001-37 e também em nome do Executado AQUILES MAFINI, 

CPF/MF N.° 241.996.059-91. 6. Advirta-se o executado quanto à prática de 

conduta atentatória à dignidade da justiça, na forma dos artigos 772, inciso 

II, e 774, inciso IV, ambos do CPC. 7. Prossiga-se o feito em seus ulteriores 

termos. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000037-02.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000037-02.2020.8.11.0107. EXEQUENTE: 

ELIZABETH CORREIA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. Em que pese os combativos argumentos da parte 

autora/exequente, o indeferimento do processamento deste cumprimento 

de sentença neste Juízo, e, concomitantemente, a remessa ao juízo 

competente é o que se impõe, seja pela aplicação do disposto no art. 516, 

inciso II, do CPC, seja pela inocorrência da excepcionalidade descrita no 

parágrafo único do mesmo regramento processual. Outrossim, a título de 

elucidação, a criação e instalação desta Comarca de Nova Ubiratã/MT 

remonta ao ano de 2005, e o feito em que se requer o processamento é de 

2011, ou seja, se o interesse da parte era ver sua tutela apreciada por 

este juízo o correto seria ter ingressado com a ação de conhecimento aqui 

e não em comarca diversa, na qual já se estabeleceu a regra da 

perpetuatio jurisdictionis. Diante do exposto, INDEFIRO o processamento 

deste cumprimento de sentença neste Juízo de Nova Ubiratã, 

DECLARANDO a incompetência deste juízo para com o deslinde 

processual, e, como consequência, DECLINO a competência ao Juízo da 

Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, por ser aquele o juízo 

imediato da causa, na forma do art. 43 combinado com o art. 516, inciso II, 

ambos do CPC. Preclusa a decisão, remetam-se os autos àquela Comarca 

com as baixas e anotações de estilo. Int. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000165-22.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (EMBARGANTE)

DIETRICH AGROPECUARIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA OAB - 318.480.011-34 

(PROCURADOR)

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000165-22.2020.8.11.0107. 

EMBARGANTE: DIETRICH AGROPECUARIA LTDA - EPP, ECOPLAN 

MINERACAO LTDA PROCURADOR: SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA 

EMBARGADO: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VISTOS. 

Trata-se de Embargos de Terceiro propostos por DIETRICH 

AGROPECUÁRIA LTDA e ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA em face de C. 

VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, todos qualificados. Alega, em 

síntese, que a 1ª Embargante foi surpreendida com notificação 

extrajudicial enviada por Mafini Armazéns Gerais LTDA., informando que 

as 6.666 sacas de soja padronizada depositadas pela embargante no 

referido armazém, haviam sido objeto de arresto em ação judicial movida 

pela embargada (execução de t í tu lo ext ra judic ia l  n . º 

1000145-31.2020.811.0107, desta comarca de Nova Ubiratã/MT). Requer, 

assim, a concessão da tutela de urgência para imediata suspensão das 

medidas constritivas deferidas naquele feito, tão somente com relação aos 

400.000 kg (quatrocentos mil quilos) de soja padronizada (6.666 sc), nos 

termos do artigo 678 do CPC. Vieram os autos conclusos. É o necessário. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, registro que a matéria ventilada 

nesta ação já é objeto do recurso agravo de instrumento 

1008065-86.2020.8.11.0000, da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Pois bem. Em linhas gerais, pretende a parte 

embargante a concessão de medida liminar para suspensão do arresto de 

soja deferido nos autos 1000145-31.2020.811.0107 desta comarca de 

Nova Ubiratã/MT, tão somente com relação aos 400.000 kg (quatrocentos 

mil quilos) de soja padronizada (6.666 sc) que seriam de sua propriedade, 

nos termos do artigo 678 do CPC. Ocorre que, em detida análise à 

execução de título extrajudicial n.º 1000145-31.2020.811.0107 desta 

comarca, verifica-se que a medida constritiva lá deferida (arresto de soja) 

não recaiu sobre os grãos da parte embargante, conforme se constata da 

certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça que deu cabo ao cumprimento 
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da ordem liminar (certidão de Id 30755907 daqueles autos, ora juntada em 

anexo a esta decisão). Vejamos: “(...) Certificamos, assim que, diante dos 

documentos apresentados, deixamos de proceder ao arresto da quantia 

dos grãos depositados por terceiros (DIETRICH – 6.666sc; FIAGRIL 

17.017,66sc; JOSÉ DUBIELLA – 1.224,41sc), totalizando a quantidade de 

25.018,75 sacas de soja. Contudo, ante a existência de grãos com dois 

tipos de classificação dentro do armazém, neste momento, não há como 

definir de quem pertence os grãos de má qualidade e o de boa qualidade 

(...)” – sic. Deste modo, em juízo de cognição superficial e não exauriente, 

entendo pela inexistência de probabilidade do direito alegado pela parte 

embargante, na forma do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR. Cite-se a embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação, nos termos do art. 679 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-96.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MISTURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000033-96.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

LUIZ MISTURINI REU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de 

Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por LUIZ MISTURINI em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

ambos devidamente qualificados nos autos, tendo o autor pleiteado a 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ou pagamento de 

custas e taxas ao fim do processo. A inicial veio instruída com 

documentos. No id: 17702787 o benefício da gratuidade judiciária e 

pagamento de custas ao final restaram indeferidos. Ocorre que, após a 

manifestação da parte autora, foi deferido, em 17/07/2019, o pedido de 

parcelamento das custas processuais, bem como consignado a 

advertência em caso de não pagamento, qual seja, a extinção do feito (id: 

21379704). Foi certificado o decurso de prazo no dia 03/10/2019. Citada, a 

fazenda pública estadual postulou pela extinção do feito ante a ausência 

de recolhimento das custas de ingresso. A parte autora impugnou a 

contestação, contudo, até o momento não efetuou o pagamento das 

parcelas. Vieram os autos à conclusão. É o breve relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Sem maiores delongas, verifico que o feito comporta extinção 

imediata, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas 

iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que, mesmo advertida quanto a 

ausência do pagamento das custas processuais, a parte autora jamais 

adimpliu qualquer das parcelas, tão somente postulou pela renovação dos 

prazos para o pagamento. Constata-se que, na realidade, passados 07 

meses do deferimento, ainda não houve o cumprimento do comando 

judicial, ou seja, a parte beneficiada agiu com desídia perante este juízo, 

mantendo-se silente até a apresentação da contestação da parte ré, 

aproveitando-se, ainda, para impugnar a contestação e, ao final de seus 

pedidos, renovar as considerações que motivaram o parcelamento das 

custas, requerendo a modificação da data inicial para os pagamentos. 

Desta maneira, é medida de rigor o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, sem exame do mérito. Ante o exposto, 

levando-se em conta que a parte autora não efetuou o recolhimento das 

custas de ingresso, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 

290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, determinando o 

cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação 

junto à Central de Distribuição, conforme exegese da CNGC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos. Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-95.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HIGOR GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, para 

manifestar, no prazo de 15 dias, acerca da correspondência devolvida, 

sob pena de arquivamento dos autos.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000088-16.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDINEI PANTA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

efetue o adiantamento das despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São Joaquim, 15 

de abril de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000085-61.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZAMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SOUZA DO NASCIMENTO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000085-61.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: CREUZAMAR ALVES DA SILVA REQUERIDO: CESAR 

SOUZA DO NASCIMENTO FILHO Tratam-se os presentes autos de ação 

de interdição com pedido de curatela ajuizada por CREUZAMAR ALVES 

DA SILVA em face de CÉSAR SOUZA DO NASCIMENTO FILHO. Segundo 

relatos da inicial, o interditando é filho da autora, e apresenta retardo 

mental grave irreversível, chamada de encefalopatia crônica não evolutiva, 

decorrente de pós datismo e trabalho de parto prolongado CID 680.0. 

Segue a narrativa no sentido de que o requerido teve o benefício de 

amparo social à pessoa portadora de deficiência cessado, junto ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social, sendo que a requerente não 

consegue pleitear a renovação da benesse sem a devida representação. 

Acrescenta, ainda, que o requerido não possui condições definitivas para 
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o trabalho e depende regularmente do uso de medicamentos controlados e 

terapia. Em razão dos fatos acima e aduzindo o preenchimento dos 

requisitos, postulou pelo deferimento de tutela de urgência para que lhe 

seja deferida a curatela provisória e, ao final, pela confirmação em caráter 

definitivo mediante a decretação da interdição. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, alega a autora 

que não detém condições de suportar as custas e despesas processuais 

bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os 

benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): Considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo 

haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que 

a mera alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de 

qualquer comprovação – já seria fator apto à necessária concessão 

judicial dos benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pela requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ela plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém a requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém a requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira da requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Cumpre, então, analisar o pleito 

antecipatório declinado na inicial. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação da 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito alegado. Não 

se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser 

considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela de 

evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a concessão 

da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, 

evidentemente que as meras alegações da parte, por mais relevantes que 

sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma decisão em 

desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da parte devem 

encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica 

- pode parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base 

corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as alegações que 

contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de prova 

já anteriormente produzidos. A probabilidade do direito seria o equivalente 

à verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 
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para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto 

que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já 

encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a 

presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da 

existência da prova indiciária dos fatos. Além disso, no caso dos autos, 

verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da 

tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente 

conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do 

receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou 

de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro 

provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado. A 

decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar 

fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova 

referida encontra-se patente. Não se pode confundir a prova da 

existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do 

fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de 

fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos 

autos. Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a 

plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento 

para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos 

necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e 

incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, 

nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera 

probabilidade do direito. Entendemos que o que logrou êxito a autora em 

provar na inicial fora a necessidade da tutela de urgência, além de que 

eventual não concessão de referida providência pode concretamente 

causar à parte um dano irreparável. Assim sendo, verifico que a 

requerente possui legitimação para pleitear a sua nomeação como 

curadora do seu filho, na forma do art. 747 do Código de Processo Civil. 

Constato, também, a existência da verossimilhança da alegação, 

notadamente pela declaração médica acostada em ID. 28951160, em que 

atesta o grave estado de saúde mental do requerido, inclusive com a 

observação de que é incapaz de responder pelos seus atos. De igual 

forma, inconteste o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, diante da necessidade premente de curador provisório que 

oriente o interditando nos atos da vida civil, vez que se encontra 

incapacitado para tanto. Este conjunto probatório, ao menos em sede de 

cognição sumária, dá conta de que o interditando efetivamente se 

encontra em situação que requer a adoção de medida de urgência e 

regularização do contexto fático, evidenciando a incapacidade do 

requerido, que, sem os cuidados de outrem, encontrar-se-ia efetivamente 

desamparado. Diante do exposto, concedo a tutela antecipada requerida, 

como medida de urgência, e em caráter provisório decreto a curatela de 

CÉSAR SOUZA DO NASCIMENTO FILHO, na forma dos arts. 300 do Código 

de Processo Civil e 1.767, inciso I, do Código Civil, limitando, 

provisoriamente, a capacidade de exercitar atos de natureza patrimonial e 

negocial, preservados os demais direitos, na forma da lei de regência, 

nomeando para o exercício do múnus a requerente CREUZAMAR ALVES 

DA SILVA. Cite-se o interditando, cientificando-o de que poderá, 

querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe 

ainda facultado constituir advogado e, caso não faça, ser-lhe-á nomeado 

curador especial (Código de Processo Civil, arts. 751 e 752). Determino ao 

Sr. Oficial de Justiça que no momento da citação do interditando, deverá 

certificar-se pormenorizadamente da situação em que este se encontra, 

devendo esclarecer inclusive, se o mesmo possui condições de 

comparecer a este foro para a realização de entrevista. Intime-se a 

requerente para prestar o devido compromisso. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se com urgência. Novo São Joaquim, 15 de Abril de 2020. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000112-15.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 15 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000180-62.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 15 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000007-03.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA MARINHO (REQUERIDO)

EDINALDO DA SILVA LISBOA (REQUERIDO)

E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos do 

provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte requerente/exequente, para pagamento da diligência 

no VALOR DE: R$ 224,90 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa 

centavos), pois o endereço descrito para o cumprimento do mandado fica 

a 70 quilômetros (ida e volta), após a Balsa do Cajueiro, ou seja, ZONA 

RURAL (A QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS 

CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que a 

citação/intimação/penhora realizada via mandado, por oficial de justiça, 

será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco 

centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na zona rural desta 

Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a 

Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra 

superior,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000874-30.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA LOPES PINHEIRO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR TRAVASSOS LEDO OAB - PR81819 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANAITA (REU)

 

Impulsiono os autos para manifestação do autor acerca da Contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determinação ID 

27268537.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000462-02.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. J. (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para, no prazo de 10 (dez) dias, o exequente 

apresente cálculo que contemple os encargos previstos no §1º, do art. 

523, do CPC, conforme determinação do MM Juiz.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-68.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. J. (AUTOR(A))

A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA OAB - MT24505/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000283-68.2019.8.11.0095. 

AUTOR(A): MARIA CANDIDA DE JESUS, ANA FLORENTINA DOS SANTOS 

REU: FERNANDA FLORENTINA COSTA Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais e pedido de 

liminar que MARIA CANDIDA DE JESUS e ANA FLORENTINA DOS SANTOS 

movem em desfavor de FERNANDA FLORENTINA COSTA, todos 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, ao Id. 23825379 as partes 

informaram que se autocompuseram. Os autos vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo quaisquer óbices 

para tanto, sendo ambas as partes maiores e capazes e seus patronos 

tendo poderes para transigir, HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado 

ao Id. 30433607, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil de 2015, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos. Nos termos do art. 90, § 3º do CPC/15, as partes ficam 

dispensadas do pagamento de eventuais custas e despesas 

remanescentes. Honorários na forma do acordo firmado. Certifique-se 

imediatamente o trânsito em julgado e devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo, observando-se as 

disposições da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta,06 e abril de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz(a) de 

Direito PARANAITÁ, 6 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61634 Nr: 724-76.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro, Leomirto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A, 

Construtora Norberto Odebrecht S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:SC nº 12.049, Bruno Freire e Silva - OAB:SP 

nº200.391-B, Daniel de Andrade Vieira - OAB:SP/167.178

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para:

a) AFASTAR as preliminares suscitadas pela parte requerida;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização á parte 

autora por servidão administrativa imposta, o qual FIXO no valor de R$ 

41.772,79 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta 

e nove centavos), apurado na perícia judicial, com correção monetária 

devida a partir da elaboração do laudo (09/05/2016) até a data do efetivo 

pagamento, apurada em conformidade com a variação do INPC e juros 

compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a data da imissão 

da posse, que neste caso é data em que ocorreu os atos inicias em que 

institui a servidão administrativa (28/07/2012);

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por dano 

material á parte autora no importe de R$ 138.218,60 (cento e trinta e oito 

mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), apurado na pericia, 

devidamente corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais pleiteado pela parte 

autora.;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE mandado de averbação para o Serviço Notarial respectivo, 

para registro da servidão administrativa, em conformidade com a exigência 

estabelecida pelo art. 167, inciso I, item 6, da Lei de Registros Públicos, 

incumbindo á parte autora os emolumentos cartorários correspondentes.

(...)

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paranaíta/MT, 14 de abril de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 82514 Nr: 2398-16.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Daniel da Silva, Fernando Correia da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:MT/16285

 Ante o acordo entabulado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus efeitos legais, o acordo celebrado entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, aliena “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71320 Nr: 1601-11.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Paranaíta

Gabinete da Vara Única

Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Judicial proposta por 

Celso Sales Junior, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Conforme consta nos autos o crédito pertencente ao autor fora 
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devidamente quitado, conforme alvará de ref: 64.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Pois bem. Considerando que o saldo devedor fora devidamente quitado, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Desta forma, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000180-27.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DOS ANJOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DOS ANJOS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000180-27.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

IVANILDA DOS ANJOS SILVA REU: JOSE FRANCISCO DOS ANJOS 

Vistos... Analisando a Inicial, verifica-se que há pleito específico visando à 

concessão de “justiça gratuita”. Sobre isso, citam-se duas normas do 

CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...] O CPC, 

somando-se ao que restou da Lei 1.060/50, materializa previsão 

constitucional sobre o tema (art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos). A leitura que se faz das normas mencionadas leva à 

conclusão, após interpretação, de que a presunção a que se refere o §3º 

do art. 99 não afasta a possibilidade de indeferimento do pleito feito por 

“pessoa natural”. Comumente se fala que é uma presunção “relativa” ou 

“iuris tantum”. Da análise dos autos a parte autora acostou no ID 31222203 

contrato de arrendamento de propriedade rural constando sua profissão 

de Pecuarista.. Por isso, paira sobre tal pessoa a indicação de que não é 

“economicamente hipossuficiente”, expressão esta última que revela 

valoração de juízo de comparação em duplo sentido: 1) não aparenta ser 

hipossuficiente em relação àquele que tem parcas condições financeiras; 

2) não aparenta ser incapaz de recolher as custas específicas, 

vinculadas ao caso concreto. Assim, com a devida vênia ao quanto 

pleiteado, o caso é de IMPOSSIBILIDADE, pelo menos neste momento e a 

partir dos elementos documentais e argumentativos trazidos, DE 

CONCEDER A ESPECÍFICA TUTELA DE “GRATUIDADE”. Esclarece-se: não 

está concluindo de maneira definitiva, mas apontando que as informações 

advindas da narrativa levam à conclusão de que a parte-autora possuiria 

condições de arcar com as custas. Portanto, com fundamento nos arts. 

99, §2º e 321, ambos do CPC, INTIME-SE a parte-exequente, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo: 1. APRESENTAR documentos visando a “comprovar” o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da “gratuidade 

judiciária”. Não juntando, deve-se providenciar o recolhimento de custas e 

demais pertinentes à espécie. Por fim, frisa-se a necessidade de atentar 

ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001654-67.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1001654-67.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária 

à parte requerente, na forma da lei. Pois bem. Em se tratando de pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, reputo ausentes os pressupostos para 

a concessão da tutela de urgência, eis que não há prova inequívoca da 

probabilidade do direito narrado na inicial, sendo necessária dilação 

probatória em cognição exauriente, inclusive com a produção de prova 

oral, se o caso, após a formação do contraditório. A prova material juntada 

aos autos até o momento não se mostra suficiente a comprovar, em 

análise sumária, a verossimilhança do efetivo desempenho da atividade 

rural em regime de economia familiar desempenhada por seu cônjuge, o 

que constitui óbice à concessão da tutela de urgência. Por tais razões, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o desinteresse da Fazenda 

Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a autarquia 

requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada contestação, intime-se 

a parte requerente para impugná-la, no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000054-11.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAPAJOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000054-11.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

DMM LOPES & FILHOS LTDA. REU: TAPAJOS PARAFUSOS E 

FERRAMENTAS LTDA - ME Vistos. Sem delongas, o pedido de 

reconsideração, destaco que não há previsão legal para o citado 

"recurso", existindo apenas citações doutrinárias e jurisprudenciais que 

tem o intuito de conceder à parte a possibilidade da decisão ser 

modificada quando existir questão de ordem pública que pode ser 

reconhecida pelo Juízo de ofício. Assim, embora a jurisprudência aceite tal 

construção doutrinária, entendo que neste caso o pedido de 

reconsideração não é pertinente, haja vista que não há nenhuma matéria 

de ordem pública alegada no pedido. Nesta linha de raciocínio, a parte 

autora requer a consideração da decisão que indeferiu os benefícios da 

justiça gratuita. Posto isto, pelas razões aqui delineadas INDEFIRO o 

petitório de reconsideração e mantenho inalterada a decisão atacada. 

Desta forma, diante do exposto, cumpra-se na íntegra a decisão proferida 

nos autos. Às providências. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000084-46.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIERALDI ALEXANDRE SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000084-46.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DIERALDI ALEXANDRE SILVA DOS REIS Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta pela Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. em face de DIERALDI ALEXANDRE SILVA DOS REIS, 

ambos qualificados nos autos. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Pela decisão Id. 18440628 - foi determinada a emenda a 

inicial, para que a parte requerente comprovasse a mora da parte 

requerida. A parte autora ao Id. 23352533 informou que diligenciou de 

todas as formas que tinha a seu alcance, no intuito de dar ciência 

inequívoca ao Réu a respeito de sua mora, aduzindo que enviou carta com 

aviso de recebimento no endereço do Contrato, porém, restou infrutífera, 

por motivo “ausente”. No ID 23453733, foi determinada a comprovação da 

mora do devedor, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de extinção do 

feito. Em seguida a parte autora peticionou nos autos, pugando pelo prazo 

de 45 para cumprir a decisão. Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte autora não 

conseguiu comprovar a mora, mesmo intimada para tanto, pois mesmo que 

tenha aduzido que foi encaminhada nova notificação, verifica-se que a 

possível mora em questão, é posterior ao ajuizamento da ação. Mais 

precisamente, a petição inicial foi distribuída em 27/02/2019 enquanto a 

suposta mora que a autora diz ter enviado é posterior a data da 

distribuição da ação, o que evidência que o ato foi realizado após o 

ajuizamento da ação, e consequentemente, não se vislumbra tempo hábil 

ao requerido de se manifestar, ou até mesmo purgar a mora. Neste 

sentido: “ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

1001422-77.2018.8.11.0002 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO 

COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – 

POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. A ação de Busca e Apreensão , nos termos do 

artigo 3.º, do Decreto Lei nº 911/69, pressupõe a existência do 

inadimplemento do devedor (mora). A súmula 72 do STJ dispõe ser 

imprescindível a comprovação da mora debendi para fins de busca e 

apreensão . Não se presta à comprovação da mora o Instrumento de 

Protesto promovido em data posterior à propositura do feito. (N.U 

1001422-77.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)” grifei. 

Portanto, a documentação aportada aos autos não é suficiente para 

comprovação da mora, uma vez que não há prova constituída de que a 

parte requerida foi intimada da dívida, assim, a extinção do feito é medida 

que se impõe, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, 

inciso IV, ambos do CPC/2015, senão vejamos: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321”. Logo, diante da omissão da parte autora, não comprovando a mora, 

a extinção é de rigor. Nesse sentido, o TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARA PROCEDER A EMENDA DA INICIAL – NÃO 

OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo 

legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da 

demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para 

sanar a irregularidade. (N.U 1008509-18.2017.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019)” grifei. No mais, cumpre ressaltar que a determinação de 

emenda a inicial observou o disposto no artigo 10, do CPC/2015. Posto 

isso e, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, 

ambos do CPC/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. CUSTAS pela parte autora. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias, observando-se, no 

tocante às custas devidas, o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010014-08.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EDUARDO DE OLIVEIRA BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018420A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

8010014-08.2015.8.11.0095. EXEQUENTE: FABRICIO EDUARDO DE 

OLIVEIRA BASSO EXECUTADO: MARINA JOSE DA SILVA Vistos. 1) 

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito em cinco (05) dias, sob pena de extinção (artigo 485, inciso III, § 1º, 

do CPC/2015) 2) Havendo advogado constituído nos autos, INTIME-SE 

também, para os mesmos fins. 3) Com o transcurso do referido prazo, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e venham-me os autos . 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-74.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GRANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRAN-UTC SAO MANOEL (REQUERIDO)

NAVEGAÇÃO NOVA FRONTEIRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

8010018-74.2017.8.11.0095. REQUERENTE: ADRIANO GRANDER 

REQUERIDO: NAVEGAÇÃO NOVA FRONTEIRA LTDA, CONSORCIO 

CONSTRAN-UTC SAO MANOEL Vistos. Em análise aos autos, verifico que 

restou infrutífera a citação da requerida Navegação Nova Fronteira LTDA 

(ID. 10127950). Assim, INTIME-SE a parte autora para fornecer o endereço 

atualizado da requerida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Com o transcurso do referido prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010043-58.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE MOURA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

8010043-58.2015.8.11.0095. EXEQUENTE: MANOEL DE MOURA NUNES 

EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA movida em face da OI S/A. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. No caso, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial, uma vez que o 

trânsito em julgado da sentença ocorreu em 02/08/2019, sendo assim, não 

está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. A 

par do exposto, a jurisprudência já se posicionou sobre o tema: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI S/A. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE JUÍZO 

UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

REALIZADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076932367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076932367 RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). 

Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de 

Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores 

cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo 

com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. À vista disso, não estando o presente crédito condicionado 

ao plano de recuperação judicial da empresa executada, o 

PROSSEGUIMENTO do presente feito é MEDIDA que se IMPÕE. Sendo 

assim, DETERMINO: INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-36.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000117-36.2019.8.11.0095. REQUERENTE: MARINES DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando a necessidade da prova pretendida, para posterior prolação 

do despacho saneador ou julgamento antecipado da lide, se for o caso. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010062-30.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL DE OLIVEIRA NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SSO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

8010062-30.2016.8.11.0095. EXEQUENTE: OTONIEL DE OLIVEIRA 

NEGRAO EXECUTADO: SSO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EPP 

Vistos. Processo em fase de Pagamento / Cumprimento. Intime-se a parte 

devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo 

de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a 

data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

523, §1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens 

quantos forem necessários para a garantia do juízo. Decorrido o prazo, 

sem o pagamento intime-se o autor para dar andamento do feito 

apresentando bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. .

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-75.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000386-75.2019.8.11.0095. REQUERENTE: NEUZA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Diante da ausência de informações 

nos autos, quanto ao cumprimento da liminar concedida, antes de analisar 

o mérito, CONVERTO o julgamento em diligência, assim, INTIME-SE a parte 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se a tutela foi ou 

não cumprida. Com o transcurso do prazo, certifique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-29.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000316-29.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: DIONIR ADRIANO 

CONTREIRA Vistos. Decorrido o prazo para cumprimento do acordo a 

parte requerente se manifestou nos autos aduzindo que a requerida não 

estava cumprindo com o acordo, no entanto, a parte executada trouxe aos 

autos comprovantes dando conta do total cumprimento da avenca. 

Intimada para se manifestar a parte exequente, aduziu que a executada 

cumpriu com o acordo. Acolho a justificativa da parte exequente, motivo 

pelo qual, deixo de condena-la em litigância de má fé. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Arquivem-se, nos termos do 

artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual proferida 

sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar 

eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, 

com as anotações devidas. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-27.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SANTAREM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000137-27.2019.8.11.0095. REQUERENTE: JULIO CEZAR SANTAREM DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. II – Mérito Trata-se de “AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, na 

qual alega a parte requerente que foi surpreendida com seus dados 

negativados junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito que 

desconhece, informando nunca ter contratado a requerida. Assim, 

ingressou com a presente ação requerendo que sejam retirados seus 

dados dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por supostos 

danos morais. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo 

jurídico juntou prints da tela constando conta e linha vinculadas ao CPF da 

parte autora, demonstrando a existência de relação jurídica e tudo leva a 

crer que as afirmações postas na inicial são inverídicas, restando claro a 

intenção da parte autora em levar vantagem indevida. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao áudio 

de ligação telefônica de atendimento em call center, juntado no ID 

20398673, nota-se que a parte promovente confirmou a contratação do 

plano controle oferecido pela parte promovida. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impedidito, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a sua legitimidade e que 

não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Destaca-se 

também que, embora não tenha sido produzida perícia fonética para 

comprovar a autenticidade da voz da parte promovente, no caso em 

exame, considero-a como autentico a referida gravação diante da 

ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do 

CPC). Relevante consignar também que a gravação telefônica não agride o 

direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas (art. 5º, 

inciso XII, CF), visto que se trata de gravação realizada por um dos 

interlocutores. Neste sentido: REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM 

DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada por um dos 

interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo apta sua 

utilização no convencimento do juiz sentenciante. (...) (STJ AgRg no 

AREsp 721.244/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 

em 01/06/2017, DJe 07/06/2017) Impõe ainda consignar que em relação à 

prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que 

se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte promovida, na 

condição de credora, não é responsável por esta notificação, conforme 

entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 

08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição 

em sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal 

de Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. 

Apelação Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE do pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem 

como CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-55.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000215-55.2018.8.11.0095. REQUERENTE: BRUNO LEONARDO DA 

SILVA MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. II – Mérito Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS”, na qual alega a parte requerente que foi surpreendida 
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com seus dados negativados junto aos órgãos de proteção ao crédito por 

débito que desconhece, informando que sempre cumpriu com suas 

obrigações. Assim, ingressou com a presente ação requerendo que sejam 

retirados seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e indenização 

por supostos danos morais. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um 

vínculo jurídico, no entanto, ao contrário do alegado em inicial, aduziu que 

não houve qualquer juntada de documento oficial da negativação dos 

dados da parte autora, ressaltando que o extrato juntado pelo autor aos 

autos não é o documento oficial do SCPC. A parte requerida juntou prints 

da tela e fatura constando conta e linha vinculadas ao CPF da parte 

autora, demonstrando a existência de relação jurídica e tudo leva a crer 

que as afirmações postas na inicial são inverídicas, restando claro a 

intenção da parte autora em levar vantagem indevida. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de utilização dos 

serviços telofonia. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do 

ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação 

jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, 

II, CPC. Ademais, o nome da autora não foi inserido nos órgãos oficiais de 

proteção ao crédito pela ré. Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar 

que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Assim, 

conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes 

do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas 

(ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. 

Deste modo, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o 

ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao 

réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do 

autor. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

ônus que não se desincumbiu. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora pois o nome da autora não foi incluído no cadastros 

oficial dos maus pagadores, ressaltando que o extrato juntado pelo autor 

aos autos não é o documento oficial do SCPC. portanto, não há que se 

falar em indenização por danos morais. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE do pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem 

como CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo e dos 

honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-03.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORIO BRASIL MINERACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010025-03.2016.8.11.0095. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

NOGUEIRA REQUERIDO: TORIO BRASIL MINERACAO LTDA Vistos. 

Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Francisco de Assis Nogueira em 

desfavor de Torio Brasil Mineração LTDA, visando o pagamento do valor 

de R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais). Devidamente citada, 

intimada e advertida a parte promovida não compareceu na audiência de 

conciliação e, tampouco apresentou justificativa para sua ausência (ID. 

28390777). Incidem ao caso, portanto, os efeitos da revelia, na forma do 

art. 20 da Lei 9.099/95: “não comparecendo o demandado á sessão de 

conciliação ou á audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. In casu, as notas fiscais que acompanham 

a inicial demonstram que a promovida efetivamente adquiriu mercadorias 

no estabelecimento comercial, ora autor, visto que foram assinadas de 

próprio punho pela requerida. Porém, quanto aos valores aqui cobrados, 

observo que as notas apresentadas somam a importância de R$ 2.150,00 

(dois mil e cento e cinquenta reais) e não aquele indicado na ação de 

cobrança, razão pela qual restrinjo o alcance da condenação. Assim, dos 

fatos presumidamente verdadeiros face á revelia, decorre a consequência 

jurídica pretendida pela parte reclamante, qual seja, a necessidade de a 

reclamada pagar pelos produtos adquiridos, dívida esta devidamente 

comprovada nos autos. Ante o exposto, atento aos efeitos da revelia, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c.c art. 23 da Lei 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte reclamada a pagar a 

reclamante a importância de R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta 

reais), atualizada monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

obrigação (art. 389 e 397, CC), e acrescida de juros legais á base de 1% 

ao mês, a partir da citação (art. 405, CC). Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, com as anotações de 

praxe. Paranaíta-MT, 14 de abril de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-71.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010111-71.2016.8.11.0095. REQUERENTE: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. A parte credora informou nos autos o 

cumprimento da obrigação de fazer lhe imposta na sentença. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Arquivem-se, nos 

termos do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o 

qual proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de 

se aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000233-76.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JAQUELINE DA SILVA VENANCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000233-76.2018.8.11.0095. EXEQUENTE: VALDEMIR MOREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: JAQUELINE DA SILVA VENANCIO Vistos. Dispenso 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Em análise aos autos, 

verifico que devidamente intimada à parte exequente para indicar bens á 

penhora, sob pena de extinção, quedou-se inerte, sem manifestar nos 

autos, estando o feito paralisado há 05 (cinco) meses. Com efeito, o artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95, dispõe que, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte exequente, não restando outra alternativa, senão a extinção do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no que dispõe o artigo os artigos 53, § 4º e 51, § 

1º da Lei 9099/95. Autorizo a expedição de certidão (Enunciados nº 75 e 

76), caso seja requerido pela credora. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos. Paranaíta/MT, 15 de Abril de 2020. Tibério de 

Lucena Batista Juiz de Direito

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-36.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

619,29 (seiscentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença proferida. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 205,89 (duzentos e 

cinco reais e oitenta e nove centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-40.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) 

que foi condenada nos termos da r. sentença proferida. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 149,13 

(cento e quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-89.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VICENTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

533,68 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença ID 18254843. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar guia. Informo, 

ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO AUGUSTO HIPOLITO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.024,21 (dois mil e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID 18234767. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar guia. Informo, 

ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-85.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

614,67 (seiscentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) que foi 

condenada nos termos da r. sentença ID 22788125. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 201,27 

(duzentos e um reais e vinte e sete centavos), para fins de guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000134-63.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA TAVARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000134-63.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 24.233,97 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: REGINALDO DA SILVA TAVARES Endereço: Rua 

Arthur Costa e Silva, 410, São Sebastião, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO, para no prazo legal apresentar Impugnação à Contestação 

ID 31132639, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA 

PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000790-54.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO PEREIRA DE REZENDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELISANGELA ALVES DA COSTA REZENDE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000790-54.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 36.216,00 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUZIA ALVES 

DE FREITAS Endereço: Rua Jacarandá, 06, casa, Nova Conquista, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78056-071 POLO PASSIVO: Nome: ELISANGELA ALVES DA 

COSTA REZENDE Endereço: FAZENDA CÓRREGO DA ONÇA/ FAZENDA 

PRIMAVERA, MT 040, zona rural, RODOVIA MT 040 REGIÃO DA JIBOIA, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: ELIO PEREIRA DE REZENDE 

Endereço: Fazenda córrego da onça/ Fazenda Primavera, RODOVIA MT 

040, Zona Rural, Rodovia MT 040 região da Jiboia, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO DR. DENIVAN BALEEIRO BONADIO para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se quanto ao pleito de substituição do polo ativo de Id. 

23605046, nos termos do artigo 109, §1º, do CPC, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1815-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Júnior - 

OAB:MT/8.872

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)da Parte Exequente, para manifestar-se a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que entender de direito, 

nos termos da decisão de Ref: 90.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001120-51.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT3022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR COELHO PALLONE OAB - PR16004 (ADVOGADO(A))

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS LUCIANO GABRIEL (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001120-51.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: ROBERLEY 

RODRIGUES RIBEIRO EXECUTADO: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., 

TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença interposta por MARCOS LUCIANO GABRIEL e 

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO em desfavor de TRANSFALLEIRO 

TRANSPORTES LTDA e SOMPO SEGUROS (sucessora da Marítima 

Seguros), todos devidamente qualificados nos autos. O pedido de 

cumprimento de sentença foi recebido em decisão de Id. 25709355, 

determinando a intimação das partes devedoras. Em Id. 26845368 a parte 

executada SOMPO SEGUROS S/A apresentou impugnação à execução, 

garantindo o juízo, oportunidade em que alegou excesso na execução, 

sob o fundamento de que no cálculo dano material o exequente utilizou o 

valor nominal de R$ 25.603,49, enquanto o acordão fixou o dano material 

em R$ 21.065,00, o que culminou no excesso de R$ 18.079,20 no cálculo 

do dano material. Já com relação ao dano moral aduz a impugnante que a 

importância segurada na apólice a título de danos morais foi integralmente 

utilizada nos autos nº 0002500-57.2011.8.26.0615, não havendo mais que 

se falar em obrigação de pagamento desta seguradora, em relação aos 

danos morais. Já a executada TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA 

peticionou em Id. 26950405, confirmando que a cobertura de danos morais 

previsto na apólice já foi integralmente utilizado, motivo pelo qual, juntou o 

pagamento de pagamento dos danos morais. Com relação aos matérias 

sustenta que cobertura da apólice contratada cobre danos materiais em 

até R$750.000,00, sendo assim, a Seguradora torna-se responsável pelo 

pagamento dos danos materiais e honorários correspondentes. Em petição 

de Id. 27034491 as partes exequentes se manifestaram quanto as 

impugnações apresentadas pelas executadas, oportunidade em que não 

impugnou o valor pago pela devedora TRANSFALLEIRO TRANSPORTES 

LTDA a título de dano moral. Já com relação do dano material rejeição da 

impugnação apresentada pela devedora SOMPO SEGUROS S/A, eis que o 

cálculo está de acordo com o julgado, pois no julgamento da apelação 

houve apenas a diminuição do valor do dano material quanto a camionete. 

Por fim, requerem o levantamento do valor depositado nos autos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Analisando 

detidamente os autos, verifico que razão não assiste a parte executada 

SOMPO SEGUROS S/A no pleito apresentado na impugnação. Impõe-se 

destacar que com relação ao dano moral não há controversa nos autos, 

pois a executada TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA efetuou o 

pagamento integral e as partes exequentes não discordaram do valor 

depositado nos autos. A seguradora impugnante sustenta excesso no 

cálculo do dano material, alegando que os exequentes atribuíram o valor 

nominal maior do que fixado no acordão do julgamento do recurso de 

apelação. Importante esclarecer que a sentença julgou procedente o 

pedido de reparação dos danos materiais referente as despesas com 

medicamentos e hospital, no importe de R$ 4.037,19 (quatro mil e trinta e 

sete reais e dezenove centavos) e a perda total da camionete no valor de 

R$ 24.089,00 (vinte e quatro mil e oitenta e nove reais) em decorrência do 

acidente, bem como a valor pago pela remoção da camionete no montante 

de R$ 501,30 (quinhentos e um reais e trinta centavos). No julgamento do 

recurso de apelação interposto pela seguradora, o acordão reformou a 

sentença, tão somente, para reduzir o valor da indenização por danos 

materiais referente ao valor da camionete para R$ 21.065,00 (vinte e um 

mil sessenta e cinco reais). Assim, verifica-se que o valor nominal do 

cálculo dos danos materiais realizado pelo exequente está correto, pois 

fez a somatória no novo valor atribuído a perda da camionete mais os 

valores referentes as despesas com medicamentos, hospital e remoção 

da camionete. Desta feita, rejeito a impugnação apresentada pela parte 

executada SOMPO SEGUROS S/A em Id. 26845368, homologando o 

cálculo apresentado pelos exequentes anexo a exordial, 

consequentemente, reconhecer o pagamento do débito. Satisfeito o 

credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais 

que nos autos constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de 

mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

decorrência do pagamento do valor pelo requerido. Defiro em parte o pleito 

levantamento dos valores formulado pelo causídico dos exequentes em 

petição de Id. 27034491, INDEFERINDO o levante de todos os valores na 

conta do causídico, eis que sequer juntou aos autos procuração dos 

exequentes para levantar valores em seu nome. Desta feita, DETERMINO a 

intimação do causídico para que junte a procuração para regularizar a 

representação processual dos exequentes, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Com relação aos honorários de sucumbência, DETERMINO o levantamento 

de apenas 20% (vinte por cento) ao advogado Roberley Rodrigues 

Ribeiro, na conta informa em Id. 27034491, referente aos depósitos de 

acostados nos ID. 26845369, referente aos comprovante das páginas 3/4 

e 5/6 nos valores de R$ 19.081,22 e R$ 80.895,20), e também do depósito 

no ID. 26950412 no valor de R$ 17.735,81. Já com relação ao crédito dos 

exequentes, DETERMINO a intimação do advogado constituído para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar as contas bancárias em nome dos 

exequentes, bem como deve discriminar quais valores se refere a cada 

exequente, haja vista que a extensão e o valor do direito reconhecido a 

cada exequente não são iguais, havendo confusão nos cálculos quanto a 

este aspecto, pois não há discriminação, apenas a somatória dos direitos 

de ambos credores. Após as manifestações supras, venham-me os aos 

conclusos para análise do pleito. Por fim, quanto ao depósito de Id. 

26845369, comprovante de páginas 1/2 no valor de R$ 17.717,58, 

determino o seu levantamento em favor da executada SOMPO SEGUROS 

S/A, intimando-a para informar a conta bancária, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Custas a cargo das partes executadas. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-44.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA ANTONIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)
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OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000629-44.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 20.560,24 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ROSANIA ANTONIA PEREIRA Endereço: Rua Airton 

Senna, quadra 17, 07, Altos de Pedra Preta, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: AVON COSMÉTICOS LTDA Endereço: 

AVENIDA INTERLAGOS, 4300, - DE 3892 A 4500 - LADO PAR, JARDIM 

MARAJOARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04660-007 Senhor(a 

Advogado(a): A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 27/05/2020 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-66.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000106-66.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIANE DE OLIVEIRA SILVA Endereço: 

ARNALDO ESTEVAN, 851, FONE .66-99646-3819, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 

184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DAS PARTES do inteiro teor da sentença Id. 31188149. PEDRA PRETA, 15 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-90.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001098-90.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.091,07 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANITA DO CARMO 

SANTOS Endereço: Rua Projetada, 05, Chico Simão, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da 

sentença Id. 31122343. PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 
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internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON IZAIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001230-50.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.382,40 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLERISTON IZAIAS 

DE SOUZA Endereço: RUA SERGIPE, 990, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença Id. 31198864. 

PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-57.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO ROLIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010036-57.2016.8.11.0022 Valor da causa: R$ 123,79 ESPÉCIE: 

[Contratos de Consumo, Fornecimento de Água, Responsabilidade do 

Fornecedor, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SERGIO ADRIANO ROLIM DA 

SILVA Endereço: RUA TIRADENTES, S/N, FONE 99622-3595, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Endereço: Rua IRENE 

BIELA, 460, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO do patrono do Polo Passivo, para efetuar o pagamento 

voluntário no prazo de quinze dias, no valor de R$ 3.192,29 (três mil, cento 

e noventa e dois reais e vinte nove centavos), sob pena de incidir na multa 

prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, 

editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. PEDRA 

PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-90.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CASARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001195-90.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.118,99 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL CASARIO 

DA SILVA Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 561, CENTRO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: 
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INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença Id. 

31217568. PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-85.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001357-85.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.259,91 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANTUIR BATISTA 

DOS SANTOS Endereço: RUA AIRTON SENNA, SN, ALTOS DE PEDRA 

PRETA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença Id. 

31234838. PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-70.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001358-70.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.718,92 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANTUIR BATISTA 

DOS SANTOS Endereço: RUA AIRTON SENNA, SN, ALTOS DE PEDRA 

PRETA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença Id. 

31234172. PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-08.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CASARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 620 de 730



1001194-08.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.108,99 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL CASARIO 

DA SILVA Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 561, CENTRO, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1.300, Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-720 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES 

do inteiro teor da sentença Id. 31231656 . PEDRA PRETA, 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-94.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001240-94.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.183,04 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO RIBEIRO LIMA 

Endereço: JUDICIARIO, 69, SAO MARCOS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença Id. 31239512. 

PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-62.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ROZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000977-62.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.115,62 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIRLEI ROZA 

BATISTA Endereço: Rua dois, 04, quadra 02, jardim Mato Grosso, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença Id. 25704056. PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010015-52.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MUNIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010015-52.2014.8.11.0022 Valor da causa: R$ 28.646,50 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: SILVIA MUNIZ DA SILVA Endereço: Rua 

OSCAR SOARES, 04, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Rodovia PR082, S/N, KM01, 

DOURADINA - PR - CEP: 87485-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor teor sda sentença Id. 31202115. 

PEDRA PRETA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001365-44.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos para no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a 

necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 

nos termos do despacho ID 21886089.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160662 Nr: 4436-08.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellen Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a 

Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das 

portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de 

estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do 

Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de setembro de 2020 às 16h15min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 180880 Nr: 4456-62.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Cristine da Conceição 

Carmo - OAB:391637

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nova oitiva.

 CIÊNCIA ao IRMP e a Defesa.

Oportunamente, SOLICITE-SE informações a respeito da Carta Precatória 

expedida para oitiva das testemunhas de acusação.

CERTIFIQUE-SE do retorno de todas as missivas expedidas, adotando as 

providencias necessárias ao êxito.

Com a devolução das missivas, VISTAS sucessivas para alegações finais 

no prazo legal.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39388 Nr: 3275-12.2008.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José das Neves dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevam José Barbosa, DILMA ZACARIA 

COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:

 Certifico para intimar as partes da decisão proferida nos autos de ref 168, 

bem como para manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45563 Nr: 1327-98.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Sálvio Fialho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micaell Ferrone Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio Martins da Silva - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Ulisses Peterlini - 

OAB:10600/MT, Rubens Ferreira de Castro - OAB:95221/SP

 Vistos,

 Determino que seja juntado nos autos o vídeo noticiado ou em caso de 

impossibilidade certifique o motivo. Após façam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94141 Nr: 2614-57.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Renato Alves Ribeiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amasilio Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 Vistos,

 Trata-se de impugnações realizada em face da avaliação realizada pelo 

oficial de justiça.

 Pois bem.

 Verifico após análise das manifestações das partes que se trata de área 

próxima à região de garimpo e que apesar do executado não ter 

autorização para exercer a atividade de mineração pode ocorrer uma 

especulação imobiliária em virtude de tal fato.

 Assim sendo, que se trata de matéria complexa, aliado ao fato de que a 

avaliação ocorreu em 11 de outubro de 2017, DEFIRO O PEDIDO formulado 

pelo executado a fim de nomear perito para avaliação dos bens.

 ANTE O EXPOSTO, nomeio como perito judicial a empresa Real Brasil 

Consultoria, com endereço na Avenida Rubens Mendonça, nº 1.856, 

Edifício Office Tower, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

telefone (065) 3052-7636.

Intime-se a empresa, a fim de que indique um perito hábil para a realização 

da perícia, consignando que a especialidade deve ser um corretor 

avaliador, bem como para que indique os honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

Havendo concordância, proceda-se a parte executada o depósito no 

prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 95 do CPC, facultando, desde já, 

nos termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, as 

partes indicarem seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo, nos 

termos do artigo 580, caput, do CPC.

Prejudicado o pedido do exequente no tocante a manifestação do oficial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101080 Nr: 2126-68.2014.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ruvieri de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES BACCAN JUNIOR - 

OAB:2823/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT

 INTIMANDO as partes que encontra-se designada audiência de 

Justificação, para o dia 14 de Maio de 2020 às 16h45min, perante este 

Juízo e Comarca de Poconé/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101080 Nr: 2126-68.2014.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ruvieri de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES BACCAN JUNIOR - 

OAB:2823/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT

 Certifico para intimar as partes atraves de seus advogados do despacho 

de ref 72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 187497 Nr: 725-24.2020.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael da Guia Rosa, Daniel José Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Gonçalves - 

OAB:2711/MT, Elidia Penha Gonçalves - OAB:2886/MT

 Diante de tais considerações, consoante parecer do Ministério Publico, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor 

dos acusados RAFAEL DA GUIA ROSA e DANIEL JOSÉ ROSA.

Oportunamente, diante da certidão de ref. 36, CERTIFIQUE-SE a Secretaria 

de onde se encontra custodiado o réu DANIEL JOSE ROSA.

Com a informação, providencie-se a CITAÇÃO do réu expedindo o 

necessário.

Considerando a atual pandemia do COVID-19, se tratando de situação 

excepcional e atípica, aliado a Portaria-Conjunta nº 249/2020, que 

determinou o fechamento das portas dos Fóruns das comarcas do Mato 

Grosso, aliado a urgência e relevância que o caso requer, esta decisão 

servirá como MANDADO DE CITAÇÃO.

CIENCIA ao IRMP e a Defesa.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67773 Nr: 836-23.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vila Nova Leilões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 Intimar parte requerente para no prazo legal manifestar juntada de ref. 

189

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 188406 Nr: 1104-62.2020.811.0028

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves Fadini e outra - OAB:7645/MT

 Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I ambos do 

Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado GILSON MORAES DA SILVA,

CIENCIA ao IRMP e a Defesa.

INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1019 Nr: 9-62.1981.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Guatoz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Fazenda Jofre, AGÊNCIA 

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA 

- OAB:18982/MT, Marcelo de Andrade Zagonel - OAB:11504/MT

 VISTOS,

Considerando que o requerente finalmente comprovou o trânsito em 

julgado do agravo, expeça-se competente alvará conforme requerido na 

petição retro, devendo a Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao 

patrono.
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Certifique-se quanto ao total cumprimento da decisão do dia 16.01.2020, 

quanto a determinação da realização de perícia.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130061 Nr: 4424-62.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisberto Pires Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLARA DIAS NANI - 

OAB:23633/MT, Fernando Cosmo de Oliveira Antoniassi - 

OAB:28136/MT

 Intimar advogado do acusado que a Carta Precatória de citação foi 

expedida na ref. 26 e enviada conforme ref. 29/30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 167230 Nr: 82-03.2019.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorvalino Glerian - 

OAB:18906/MT, MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEDEIROS - 

OAB:22707/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 282 §5º do CPP, REVOGO a 

medida cautelar de comparecimento mensal em juízo e de proibição de 

ausentar-se da comarca sem autorização do juízo aplicada ao indiciado 

WEVERTON MARQUES DE SOUZA, mantendo inalteradas e vigente as 

demais medidas cautelares aplicadas pela decisão de ref. 21.

CIENCIA ao IRMP e a Defesa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001058-27.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001058-27.2018.8.11.0028. AUTOR(A): 

JACINTA DE LIMA REU: SEGURADORA LÍDER DECISÃO VISTOS, Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Invalidez Permanente 

proposta por JACINTA DE LIMA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS S/A. Aduz a autora que sofreu um acidente de trânsito no 

dia 27.10.2018, que causou incapacidade permanente e trauma 

apresentado corte na perna esquerda e joelho esquerdo que a tornou 

totalmente incapaz de trabalhar e de se locomover. Citado, o requerido 

apresentou contestação alegando preliminar de adequação do valor da 

causa. Anoto a existência de réplica. É o relatório. DA IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA A lei instrumental civil, no seu artigo 291 do Código de 

Processo Civil, determina que “A toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” e, para 

tanto, estabelece critérios, como os enumerados nos incisos do referido 

artigo, para serem observados quando da atribuição do valor à demanda. 

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente 

corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras 

penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação 

que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, 

a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o 

de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) 

prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de 

demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem 

objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação 

em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que 

houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Em que pese os 

argumentos apresentados pela impugnada, verifico que a alegação do 

impugnante não merece prosperar. Isto porque consoante se depreende 

da inicial, a autora pretende tão somente o recebimento do valor de R$ 

13.500,00, constando o pedido específico referente a quantia. O valor da 

causa deve corresponder a esse montante, visto que o autor não se 

manifesta acerca de outros valores que justifiquem a elevação do valor da 

ação conforme indicado na peça d defesa do requerido. No que tange a 

alegação de que o referido valor não será devido a autora, este 

compreende ao mérito da ação e será apurado tão somente na ocasião do 

julgamento. Assim, constato que a autora arbitrou o valor correto a causa. 

Por tais motivos, REJEITO a preliminar. Não havendo outras preliminares a 

serem dirimidas, dou o feito por saneado. Superadas as preliminares, dou 

o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido o direto da parte 

autora ao recebimento da indenização decorrente do acidente de trânsito 

descrito na inicial. Considerando que o requerido já realizou o 

requerimento de prova pericial, nomeio o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

DESIGNO a perícia médica para o dia 29 de maio 2020, às 10h30min a ser 

realizada nas dependências deste Fórum. Indefiro o pedido do requerido 

de que a autora deve arcar com os honorários periciais, uma vez que tal 

encargo cabe ao solicitante, nos termos do art. 95 do CPC. Dessa forma, 

os honorários periciais serão incumbência do requerido. Anoto que a parte 

autora litiga sob o pálio da justiça gratuita. Fixo o prazo de trinta dias para 

a entrega do laudo, contados da ciência dos quesitos. Como quesitos do 

juízo o médico perito nomeado deve necessariamente responder: a) O 

periciando sofre de alguma incapacidade? b) É possível afirmar que essa 

incapacidade é decorrente de acidente de trânsito? C) Em caso afirmativo 

a pergunta anterior, qual foi o membro ou membros afetados? d) O 

periciando sofreu perda anatômica e ou funcional de algum membro? e) 

Essa perda é permanente? f) O periciando é acometido de alguma lesão 

neurológica em razão dessa incapacidade? g) Dado o quadro clínico do 

periciando e lesão por ele sofrida em qual subitem da tabela da Lei 

6.194/74 seria enquadrado o periciando? INTIME-SE o perito para, em 05 

(cinco) dias, informar se aceita a nomeação, bem como a proposta de 

horários. Apresentada a proposta de honorários, INTIME-SE o Requerido 

para manifestar em 05 (cinco) dias, tendo em vista o pedido de perícia na 

contestação. Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, 

INTIME-SE a requerida para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da 

prova, efetuar o recolhimento do valor dos honorários periciais em conta 

vinculada ao Juízo. Considerando que os quesitos da parte requerida 

encontram-se na contestação, INTIMEM-SE a parte requerente para 

apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

REMETAM-SE cópias dos quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando, o perito nomeado, que caso entenda necessário analisar 

outros exames e laudos do feito, poderá retirar os autos em carga, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com a apresentação do laudo, 

promova-se a transferência, mediante alvará judicial, para a conta 

bancária a ser indicada pelo médico perito, Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN. 

Por fim, INTIMEM-SE, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me. Considerando o interesse das 

partes na audiência de instrução, DESIGNO o dia 09 de julho de 2020 às 

16h00min. Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001865-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MUNIZ GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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POCONÉ DECISÃO Processo: 1001865-13.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOSE MUNIZ GARCIA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA ESPECIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. Citado o requerido, 

apresentou contestação (Id 28856839). O requerente apresentou 

impugnação à contestação (Id 29654058). Pois bem. Não havendo 

preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado. Especifiquem as 

partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, 

depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova 

oral. Intimem-se. Cumpra-se. Ás Providências

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-70.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PASSARELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000833-70.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA PASSARELLI REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL c/c PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA. Devidamente citado o requerido manifestou (Id 

21991310). O requerente apresentou impugnação a contestação (Id 

22792493). Pois bem. Considerando que se trata de segurando especial a 

prova da condição de segurado será colacionada também através de 

prova testemunhal Assim, designo a audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 29 de Outubro de 2020, às 17h00min. Como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do 

requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação para 

comparecimento em audiência. Intime-se a parte autora para indicar o rol 

de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se na forma dos arts. 

455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001597-56.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIA GONCALVES DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001597-56.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

VERGILIA GONCALVES DOS SANTOS LEITE REU: BANCO BMG S.A 

SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

VERGILIA GONÇALVES DOS SANTOS LEITE em face do BANCO BMG 

S/A. A parte autora alega ter celebrado contrato de empréstimo 

consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com desconto de 

“reserva de margem cartão de crédito”. Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, 

pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado. 

Requer a declaração de nulidade do contrato, liberação da reserva de 

margem consignável de 5%, suspensão dos descontos, extinção das 

obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas 

e indenização por dano moral. O banco réu foi citado e apresentou 

contestação. No mérito, esclarece que houve contrato celebrado entre as 

partes. Requer a improcedência dos pedidos. Anoto a existência de 

réplica. É o relatório. Fundamento e decido. Considerando a manifestação 

expressa de ambas as partes pelo desinteresse na audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, §4º, I do CPC, passo análise do caso. 

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria ventilada nos autos 

é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras 

provas. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir 

acerca da necessidade ou não de sua produção, nos termos do artigo 370 

do Código de Processo Civil. Não havendo preliminares, passo a análise 

do mérito. O caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de 

Defesa do Consumidor. A parte autora, na qualidade de consumidora, é 

parte hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor). No mérito, a requerente impugna a celebração 

de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de 

celebrar simples empréstimo consignado. O contrato objeto dos autos foi 

juntado na contestação. Nesse instrumento é possível verificar em seu 

título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO”. Verifica-se ainda que o contrato juntado possui toda 

documentação pessoal da autora, não havendo que se falar em 

disposição presente em “letras miúdas”. Com isso, não há dúvidas de 

evidente destaque do contrato que se celebrava. Nesse sentido o TJMT já 

dec id iu  casos  seme lhan tes :  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º : 

1007185-42.2018.811.0040 – LT - PJE Origem: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Sorriso Recorrente(s): ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO 

BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do 

Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO 

INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE 

AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM 

MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO 

MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a 

relação comercial firmada entre as partes foi a aquisição de cartão de 

crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram 

efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos 

colacionados nos autos comprovam a realização de telesaques. Sendo 

assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de 

pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo 

ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou 

demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de 

aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um 

cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado 

apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não resta 

configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os 

descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Aliado a isso, o Banco réu acostou fatura do cartão 

comprovando o uso pela parte requerente com valores de mais de R$ 

1.000,00. Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação. 

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o 

negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil), ou qualquer nulidade 

(artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de 

contrato celebrado, impossível acolher os pedidos. Nesse sentido, a 

jurisprudência do TJMT: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO –PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM 

DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA 

DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova 

essencialmente documental, desnecessária a produção de prova oral. Não 

havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas 

produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento 
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antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da 

simplicidade, celeridade e economia processual. Não há se confundir 

fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado 

não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu 

convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos 

motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a própria inicial é 

contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o entendimento de 

que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos 

invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os 

fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato faz 

lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo 

porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do 

homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação 

quando o contrato é expresso quanto ao produto contratado, cujas letras 

estão em posição de destaque. Havendo a comprovação da contratação 

mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos 

relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, 

não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de 

provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização 

expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de 

ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular 

de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do 

Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001367-08.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). 

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, 

prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem 

todas as cláusulas contratuais. No que tange a alegação da parte 

requerente de que o Banco requerido não apresentou o comprovante de 

entrega do cartão de crédito, tão documento por si só não tem o condão 

de desconstituir todo o arcabouço probatório juntado pelo Requerido. 

Quanto ao pedido alternativo do autor, este não pode ser analisado 

conjuntamente pois possui outro objeto e necessita de fundamentação 

específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança 

do RMC com base na existência de contratação pelo autor, o que restou 

devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores 

cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de 

demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos. 

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da 

contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar 

desconhecimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem 

prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, 

nos termos do art. 302, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a 

gratuidade. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001456-37.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DE FATIMA SILVA BASTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001456-37.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: LUCIMEIRE DE FATIMA SILVA BASTOS SOUZA VISTOS, 

Trata-se de Alvará Judicial para levantamento de valores deixados pelo de 

cujus MAURY RAMOS DE SOUZA proposto por LUCIMEIRE DE FÁTIMA 

SILVA BASTOS SOUZA. Aduzem que o de cujus possuía alguns valores a 

serem recebidos da prefeitura Municipal de Poconé-MT. Relata ainda que, 

o referido valor advém da decisão que reconheceu o direito ao crédito, 

tendo em vista que houve o transito em julgado, e a executada depositou o 

valor de forma espontânea. Juntado o termo de renuncia dos 

descendentes (ID 22358049). Instado a manifestar-se, o representante do 

Parquet deixou de manifestar, pois não inexiste interesse de menor e 

incapaz (ID 23694758). É o relatório necessário. Fundamento. Decido. A 

matéria em apreço encontra tratamento na Lei nº. 6.858/80, que dispõe 

sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, e que, em seu artigo 1º 

estabelece, in verbis: “Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento”. E prossegue o artigo 2º 

da mesma lei: “Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional”. Incontroverso nos autos a morte de MAURY RAMOS DE 

SOUZA. Por outro lado, restou comprovado que a requerente figura na 

linha de sucessão hereditária do de cujus, na qualidade de pai, conforme 

se infere do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil. Dessa forma, não há 

qualquer óbice para o deferimento da expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores em favor da requerente. Ante o exposto, com 

base na Lei nº. 6.858/80 JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de determinar a expedição de alvará em favor de LUCIMEIRE DE 

FÁTIMA SILVA BASTOS SOUZA, autorizando o levantamento dos valores 

referentes ao Processo n° 22-02.1997.811.0028 Código n° 3447, no que 

tange tão somente, os valores devidos ao de cujus MAURY RAMOS DE 

SOUZA conforme ofício do Banco do Brasil. P.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-34.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000568-34.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:EDILSON 

VICENTE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO 

GOMES DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 26/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-19.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000569-19.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ADRIANA ROSA 

DA SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO GOMES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

26/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-04.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000570-04.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MARIA 

SANTANA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO 

GOMES DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 27/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-86.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000571-86.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MARIA 

SANTANA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO 

GOMES DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 27/05/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-03.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000583-03.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MARIA JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

27/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22757 Nr: 646-82.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdN, DEDT-MrpDED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação no prazo 

legal acerca da juntada das informações de ref. 165 bem como restrição 

no RENAJUD ref. 166.

Ressalta-se, conforme decisão de ref. 161 que falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25107 Nr: 574-61.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ-SU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdSM, RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do autor, por seu procurador, para 

manifestar-se no prazo legal acerca da juntada das informações de ref. 

136.

 Ressalta-se que conforme decisão de ref. 132 a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000402-63.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CAETANO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE TEIXEIRA (REQUERIDO)

MAY IARK WERNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE TEIXEIRA OAB - PR70966 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS-PR (DEPRECANTE)

 

Intimo os executados acerca da data designada pela leiloeira.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000130-06.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CRISTINA BASTOS RIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000130-06.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: THAIS CRISTINA BASTOS RIGO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos. 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 4. 

Considerando que desde a última atualização do débito exequendo, 

decorreu mais de 06 (seis) meses, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos planilha atualizada de cálculos, 

sob pena de iniciar a execução com os valores iniciais. Intime-se. 
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Cumpra-se. PORTO DOS GAÚCHOS, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000043-27.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: VILMAR GONCALVES 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Considerando o teor da certidão retro, intime-se 

a parte exequente para, em 15 dias, manifestar nos autos, a fim de 

viabilizar o prosseguimento da execução. Decorrido o prazo acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000293-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000293-26.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ADRIANA DA SILVA FEITOSA REU: UNIMED GOIANIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FATIMA VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000719-72.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

CARLOS DE OLIVEIRA, FATIMA VIEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Tendo 

em vista a juntada do endereço atualizado dos executados, expeça-se o 

necessário para citação deles. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 83650 Nr: 5286-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

destes autos.

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-13.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000602-13.2020.8.11.0059. 

AUTOR: JOSE ROCHA DOS REIS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Diante da decisão do 

STF em sede do Recurso Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída 

repercussão geral e pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento 

administrativo indeferido do benefício pleiteado, para fim de posterior 

judicialização da matéria, fixo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias 

para juntada de tal comprovação, sob pena de extinção do feito. Com a 

vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-18.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. F. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIELLY DOANE SILVEIRA DE FARIA OAB - 055.086.591-88 

(REPRESENTANTE)

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000634-18.2020.8.11.0059. 

AUTOR: G. J. F. D. C. REPRESENTANTE: EDIELLY DOANE SILVEIRA DE 

FARIA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

etc. Considerando a necessidade de comprovação do atual domicílio da 

parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro, titular do comprovante de endereço juntado, devendo ser 

apresentado contrato de aluguel ou outro documento comprobatório, sob 

pena de ser cancelada a distribuição. Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000618-64.2020.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOARES DE SOUSA OAB - PB6617 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000618-64.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o autor reside na 

cidade de Santana do Araguaia/PA. Sobre o assunto, vale transcrever a 

disposição do art. 109, § 3º da CF: “Serão processadas e julgadas na 

justiça estadual, NO FORO DO DOMICÍLIO DOS SEGURADOS OU 

BENEFICIÁRIOS, as causas em que forem parte instituição da previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede da vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.” 

Tratando-se de competência funcional absoluta, a Justiça Estadual, no 

exercício da competência federal delegada, é improrrogável, devendo a 

ação, proposta por beneficiário da previdência social, ser ajuizada perante 

o Juízo da Comarca de domicílio do segurado. Desse modo, tendo em vista 

o endereço declinado pela parte autora (Rua Leolândia Marcatur, 80, Vila 

União, Santana do Araguaia – PA), vislumbro o reconhecimento da 

incompetência absoluta deste juízo para julgar o mérito da demanda, 

devendo ser declinada a competência do feito para o foro do domicílio do 

autor. Nesse sentido: "PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 – CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo. 

Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de modificação 

e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º. (TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4.A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5.Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora, ora 

regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso Adesivo da 

parte autora prejudicados." (TRF1 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 

N. 0030689-22.2014.4.01.9199/MG. RELATOR: DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO. Órgão Julgador: Primeira 

Turma. Data da decisão: 07/06/2017. Publicação: e-DJF1 Data: 

12/07/2017). Ante o exposto, DECLINO da competência e determino o 

encaminhamento dos autos ao Juízo da Comarca de Santana do 

Araguaia/PA, procedendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000757-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA DA SILVA VANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000757-84.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: OSVALDINA DA SILVA VANDERLEY REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Tendo em vista 

que o INSS manifestou pré-desistência do recurso de apelação, caso a 

parte autora concordasse com os juros de mora e correção monetária nos 

moldes do apelo, e diante do teor da petição de ID n. 18084925, 

HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, interposto pela 

Autarquia ré. Assim sendo, recebo o cumprimento de sentença, devendo 

ser anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º 

da CNGC. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC. 

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação. Transcorrido o prazo “in 

albis”, certifique-se e tornem conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002291-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

rl ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002291-29.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LARISSA DA SILVA CARNEIRO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Larissa da Silva Carneiro em face do Estado do Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Na decisão de ID n. 26513320, foi 

determinada a citação do executado, para, caso queira, opor embargos 

em 30(trinta) dias. O executado manifestou nos autos informando que não 

se opõe ao valor apresentado pela exequente (ID n. 27793668) Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o acima 

relatado, bem como o teor do Provimento n. 20/2020-CM, de 01 de abril de 

2020, determino a remessa dos documentos necessários à Contadoria 

Judicial desta comarca, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV em favor da parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-04.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DO LAGO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010004-04.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ROSA PEREIRA DO LAGO 

MORAIS REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião do Norte/MT, 02 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 
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em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-04.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DO LAGO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010004-04.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ROSA PEREIRA DO LAGO 

MORAIS REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião do Norte/MT, 02 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000764-42.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BRAULIO DE MOURA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT15098/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCRATES JOSE MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000764-42.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: CRISTIANO BRAULIO DE 

MOURA CARNEIRO EXECUTADO: SOCRATES JOSE MARTINS Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. 

Considerando que já apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma 

corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos ao Juiz Leigo, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre 

do Norte-MT, 02 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000764-42.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BRAULIO DE MOURA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT15098/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCRATES JOSE MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000764-42.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: CRISTIANO BRAULIO DE 

MOURA CARNEIRO EXECUTADO: SOCRATES JOSE MARTINS Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. 

Considerando que já apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma 

corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos ao Juiz Leigo, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre 

do Norte-MT, 02 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-42.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE OLIVEIRA LAPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA BERANGER DE BARCELLOS OAB - RJ081972 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010060-42.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO EXECUTADO: JANE DE OLIVEIRA LAPA Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença proposta por ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO em face de JANE DE OLIVEIRA LAPA. Na presente data foi 

expedido alvará eletrônico em favor do exequente, conforme comprovante 

anexo É o necessário. Fundamento. Decido. Considerando o adimplemento 

da obrigação, consoante alvará anexado, nos termos do art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, extingo o processo pelo cumprimento da 

obrigação. Outrossim, aguarde-se a juntada dos dados bancários da 

executada, para levantamento do valor remanescente outrora bloqueado, 

consoante retro determinado. Com a juntada, tornem os autos conclusos. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-42.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE OLIVEIRA LAPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA BERANGER DE BARCELLOS OAB - RJ081972 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010060-42.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO EXECUTADO: JANE DE OLIVEIRA LAPA Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença proposta por ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO em face de JANE DE OLIVEIRA LAPA. Na presente data foi 

expedido alvará eletrônico em favor do exequente, conforme comprovante 

anexo É o necessário. Fundamento. Decido. Considerando o adimplemento 

da obrigação, consoante alvará anexado, nos termos do art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, extingo o processo pelo cumprimento da 

obrigação. Outrossim, aguarde-se a juntada dos dados bancários da 

executada, para levantamento do valor remanescente outrora bloqueado, 

consoante retro determinado. Com a juntada, tornem os autos conclusos. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002126-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

ARTHUR DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002126-79.2019.8.11.0059. EMBARGANTE: GEOVA COELHO DE SOUZA 

EMBARGADOS: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ARTHUR DE 

OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME DESPACHO Levando-se em consideração a 

possibilidade dos efeitos infringentes dos Embargos de Declaração 

colacionados nos autos, bem como em respeito ao princípio do 

contraditório determino a intimação das partes Embargadas a fim de 

apresentarem suas contrarrazões. PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de 

abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002478-35.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISIO GRIEBELER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

ACACIO ALVES SOUZA OAB - MT14724/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

0002478-35.2011.8.11.0059. AUTOR(A): DEONISIO GRIEBELER - ME REU: 

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE Vistos. 

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002478-35.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISIO GRIEBELER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

ACACIO ALVES SOUZA OAB - MT14724/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

0002478-35.2011.8.11.0059. AUTOR(A): DEONISIO GRIEBELER - ME REU: 

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE Vistos. 

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-30.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000575-30.2020.8.11.0059. REQUERENTE: APARECIDO ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão 

da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência 

da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual 

DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 
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da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-56.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON KARLING DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010007-56.2017.8.11.0059. REQUERENTE: JEFERSON KARLING DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos em 

Regime de Exceção. De pronto, DEFIRO o requerimento de habilitação de ID 

30462809. Em que pese os autos tenham-me vindo conclusos para 

prolação de sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca do 

pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar 

nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar 

que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-56.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON KARLING DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010007-56.2017.8.11.0059. REQUERENTE: JEFERSON KARLING DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos em 

Regime de Exceção. De pronto, DEFIRO o requerimento de habilitação de ID 

30462809. Em que pese os autos tenham-me vindo conclusos para 

prolação de sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca do 

pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar 

nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar 

que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-29.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIANA FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000588-29.2020.8.11.0059. AUTOR: MARIA JULIANA FREIRE REU: CIELO 

S.A. Vistos. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão 

da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência 

da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual 

DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 7 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSYKA FABIULA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002436-85.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: GESSYKA FABIULA FERREIRA DE SOUZA Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de 

novo endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta 

deste juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão 

inicial Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000070-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000070-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALBERTINO PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: WALTER JOSE DE FARIA Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, 

verifica-se que as partes pleitearam a produção de provas, sendo assim, 

intimam-se a parte autora e a ré, para especificarem os pontos 

controvertidos e no mesmo prazo apresentar o rol de provas e sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Nada requerido, retornem os autos 

para prolação de sentença no estado em que se encontra. Cumpra-se. 

MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos. ACOLHO a sugestão do r.juízo leigo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIrassol d´Oeste/MT, Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito, em regime de exceção

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-98.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000564-98.2020.8.11.0059. REQUERENTE: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA REQUERIDOS: LOJAS AMERICANAS S.A. AGP TECNOLOGIA EM 

INFORMATICA DO BRASIL LTDA Vistos. Designe-se audiência de 

conciliação conforme disponibilidade de pauta deste juizado e intimem-se 

as partes. CITE-SE o Requerido a respeito da presente ação, bem como o 

intime para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5(cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 
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no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5(cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Porto Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-27.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTOS QUIRINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010007-27.2015.8.11.0059. EXEQUENTE: NELTON SCHWINGEL 

EXECUTADO: ANTONIO SANTOS QUIRINO Vistos etc., Intime-se a parte 

devedora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

condenação, conforme memória de cálculo juntada nos autos, sob pena 

de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, § 1° do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, o 

executado poderá oferecer embargos à execução, se a matéria versar 

sobre o disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei n° 9099/1995. Em sendo 

negativa a intimação DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos 

termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o 

bloqueio de contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o 

valor de R$ 3.541,89 (três mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e 

nove centavos), observando CPF/CNPJ n° 523.119.701-78, JUNTANDO-SE 

aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá 

como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. Com a efetivação da 

penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 

do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca 

de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, 

sob pena de responsabilização. Em sendo infrutíferas as medidas retro 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, após ARQUIVE-SE, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade. P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de abril de 2020 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-82.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S A DE FARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DA SILVA RIBEIRO BOTELHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010111-82.2016.8.11.0059. REQUERENTE: S A DE FARIA - ME 

REQUERIDO: KEILA DA SILVA RIBEIRO BOTELHO - ME Vistos etc, “Ab 

initio”, INDEFIRO o pedido constante de pesquisa no sistema INFOJUD, pois 

trata-se de diligência de competência da parte autora, não incumbindo ao 

Juízo fazê-la. Essa providência só tem lugar pelo foro, quando a parte 

comprovar que envidou todos os esforços para alcançá-la e não logrou 

êxito. Aliás, esse entendimento já se encontra de há muito sedimentado 

pelo nosso egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ademais, tendo em vista o 

endereço retro apresentado, expeça-se o necessário para citação da 

parte. Outrossim, conste no mandado as demais determinações contidas 

na decisão inicial. Sendo infrutífera a citação, cite-se a autora para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito sob 

as penas da lei. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de abril de 2020 (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-47.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO PEREIRA OAB - SP95144 (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES PEREIRA OAB - SP180821 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010081-47.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MATHEUS ROOS REQUERIDO: 

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA Vistos etc, “Ab initio”, DETERMINO seja 

feita a pesquisa junto ao INFOJUD, expedindo-se o competente ofício a 

Receita Federal, para que seja anexado aos autos as últimas duas 

declarações de imposto de renda do executado, conforme deferido Id 

26956179. Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n.º 

0300584-89.2016.8.24.0001, em trâmite perante a VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE ABELARDO LUZ/SC, que deverá recair sobre os créditos 

em que a requerente é credor até o limite de R$ 16.023,59 (dezesseis mil e 

vinte e três reais e cinquenta e nove centavos). Oficie-se o Juízo da 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ABELARDO LUZ/SC, para que proceda a 

transferência a estes autos de eventual valor já consignado em favor de 

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA e já disponível para levantamento. 

Efetivada a penhora, deverá o valor ser vinculado a este processo, bem 

com a parte reclamada intimada para, querendo e no prazo legal, 

apresentar embargos. Caso a tentativa de penhora no rosto dos autos 

reste infrutífera, ouça-se a parte reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 

CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em cadastro 

de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 15 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON BURMESTEV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002448-02.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 
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REQUERIDO: JOSE NILTON BURMESTEV Intime-se a parte reclamante para 

no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ARRUDA AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002439-40.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ILDA ARRUDA AZEVEDO Intime-se a parte reclamante para 

no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-73.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002398-73.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ADEMIR JOSE DA COSTA Intime-se a parte reclamante para 

no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-71.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOUZA GALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002424-71.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ELISANGELA SOUZA GALVAO Intime-se a parte reclamante 

para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da 

parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo 

endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste 

juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial. 

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do 

Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-34.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002420-34.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: DIVINA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de 

novo endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta 

deste juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão 

inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA REIGIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002428-11.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: FERNANDA REIGIEL DOS SANTOS Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de 

novo endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta 

deste juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão 

inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002416-94.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: CLOVIS DE MATOS Intime-se a parte reclamante para no 

prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-25.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMA AWYTYNGA RAINEL TAPIRAPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002440-25.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: IMA AWYTYNGA RAINEL TAPIRAPE Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de 

novo endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta 

deste juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão 

inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DIAS QUARESMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002427-26.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ERIKA DIAS QUARESMA Intime-se a parte reclamante para 

no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-75.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002469-75.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de 

novo endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta 

deste juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão 

inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAOREWYGI REGINALDO TAPIRAPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002451-54.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: KAOREWYGI REGINALDO TAPIRAPE Tendo em vista a 

certidão retro, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de cinco dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000613-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CATARINO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFINA BATISTA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000613-76.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: JOAQUIM CATARINO DE ASSIS 

EXECUTADO: SERAFINA BATISTA DE PAULA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o 

regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado. Assim, a 

ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala 

do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do CPC. Nesse sentido: “TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 

24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender 

à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de 

indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso 

conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS.. Porto 
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Alegre do Norte/MT, 15 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-03.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ARLINDO ANSCHAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHEFFANY NAYARA ANSCHAU OAB - PR75956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REU)

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000786-03.2019.8.11.0059. AUTOR(A): GERSON ARLINDO ANSCHAU 

REU: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., TRANSPORTE 

RODOVIARIO 1500 LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado (art.38 da Lei 

9.099/95). FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação, na qual o autor 

pretende obter a condenação da ré a pagar as quantias acima de R$ 

94.000,00 (, a titulo de danos materiais mais danos morais. Atribuiu à 

causa a importância de R$ 94.082,88. Referido valor da causa extrapola a 

competência deste juízo. No sistema dos Juizado Especiais, reconhecida a 

incompetência extingue-se o processo. Ante o exposto, reconhece-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo, e JULGA-SE EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, com amparo no art. 51, inciso II, 

da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Mirassol D’Oeste - MT, 14 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA BRITO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ELITON LUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000108-22.2018.8.11.0059 MARCIA MARIA BRITO FERREIRA JOSÉ 

ELITON LUZ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 

do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, indicar bens à penhora do executado, a fim de dar 

prosseguimento à execução, seguindo-se o rito da expropriação, ou, 

ainda, para requerer o que entender de direito. Porto Alegre do Norte/MT, 

14 de abril de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000583-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000583-75.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, em caso de aceitação do encargo para patrocínio da defesa 

da parte autora por parte do advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro Filho, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora, por meio de seu advogado dativo, para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Porto Alegre do Norte, 15 de abril de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-56.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

EDINALVA SOUSA DA COSTA OAB - 002.294.893-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000625-56.2020.8.11.0059. 

AUTOR: D. L. S. C. REPRESENTANTE: EDINALVA SOUSA DA COSTA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. 

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a 

fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 14 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000344-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. J. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000344-71.2018.8.11.0059 KAROLAYNE TAINNA PEREIRA DA SILVA 

GABRIEL SILVA JARDIM CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e 
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dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para manifestar-se 

acerca da Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento. Porto 

Alegre do Norte/MT, 15 de abril de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN 

MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000761-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000761-24.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar 

sobre a impugnação apresentada pelo executado no ID 31264948 , no 

prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 15 de abril de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 77620 Nr: 1449-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONORA JUSTINA MARTINS, TMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR VIEIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - 

OAB:20613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que intimei via balcão a Drª. 

MARIA LUCIA VIANA SALES, OAB/MT 3662, acerca da sua nomeação 

para o patrocínio do requerido, o qual aceitou o encargo, razão pelo qual 

procedo , nesta oportunidade, o seu cadastro junto ao sistema apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 77620 Nr: 1449-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONORA JUSTINA MARTINS, TMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR VIEIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - 

OAB:20613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT

 Despacho.

Vistos, etc.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias às partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil.

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC.

Escoado o prazo supra, dê-se vista ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de abril de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 96115 Nr: 399-39.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquiles Almeida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Martins do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro 

Filho OAB n.22160-B, acerca de sua nomeação para assistir a parte 

autora, devendo, no prazo de 15 dias manifestar-se acerca da aceitação 

do encargo e, em caso positivo, no mesmo prazo, deverá tomar ciência do 

teor da contestação e certidão jungidas às referências 40 e 41, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 97524 Nr: 1215-21.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UdCC, HCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro 

Filho OAB n.22160-B, acerca de sua nomeação para assistir a parte 

autora, devendo, no prazo de 15 dias manifestar-se acerca da aceitação 

do encargo e, em caso positivo, no mesmo prazo, deverá tomar ciência da 

decisão exarada à referência 46., requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 77620 Nr: 1449-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONORA JUSTINA MARTINS, TMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR VIEIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - 

OAB:20613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes, para que no prazo de 05 

(cinco) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000833-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI ANDRADE AGUIAR (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000833-11.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CAMILA CARVALHO DOS SANTOS REU: SIDNEI ANDRADE 
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AGUIAR Vistos, etc. Trata-se de ação de alimentos proposta por JÚLIO 

CÉSAR CARVALHO AGUIAR, representado por sua genitora, CAMILA 

CARVALHO DOS SANTOS, em face de SIDNEI CARVALHO AGUIAR, já 

qualificados nos autos. Em sede de liminar, foram fixados alimentos 

provisórios em 30% do salário mínimo (ID 16326459). Na sequência, foi 

designada audiência de conciliação para o dia 28/02/2019, sendo que o 

requerido, mesmo citado/intimado não compareceu à solenidade. Intimadas 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID 

15393398), o requerido manteve-se inerte, e a requerente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 23195325). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Primeiramente, considerando 

que o requerido mesmo tendo sido citado dos termos da presente ação, 

não apresentou contestação, decreto sua revelia nos termos do artigo 

344, do Código de Processo Civil. Dessa forma, passo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil. No caso em tela, vislumbra-se a comprovação do vínculo de 

parentesco entre as partes, conforme certidão de nascimento juntada aos 

autos – pai e filho. Documento esse que torna transparente o dever de 

alimentar do requerido, conforme expressa previsão legal. Essa, a regra 

prevista no art. 1.566 do novo Código Civil: Art. 1.566. São deveres de 

ambos os cônjuges: (…) IV - sustento, guarda e educação dos filhos. Não 

difere o mandamento previsto no art. 22 do ECA: Art. 22. Aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. Observa-se, portanto, que a obrigação 

alimentícia dos pais decorre do poder familiar e é inerente ao direito 

natural. Com efeito, é mesmo instintiva a noção de que aos pais cabe a 

criação da prole O fundamento legal para o dever de prestar alimentos nas 

relações familiares consta do artigo 1.694, caput, do Código Civil. Os 

alimentos devem ser fixados dentro do binômio necessidade de quem os 

pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar, ou nos termos da lei “na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada” (art. 1.694, §1º, do CC). A necessidade alimentar do requerente 

nos parâmetros acima transcritos restou revelada pelo fato de o menor 

exigir despesas com alimentação, vestuário, saúde, lazer, dentre outros, 

além do que o requerido não demonstrou que o valor pleiteado está além 

das necessidades do menor, eis que, apesar de devidamente citado, o 

requerido não se manifestou nos autos. Em relação às possibilidades do 

alimentante, a parte autora não comprova o trabalho exercido por ele e 

nem sua renda fixa, de forma que não há como saber qual é a verdadeira 

condição financeira do requerido. Outrossim, o requerido citado para os 

termos da ação manteve-se silente, deixando de oferecer contestação. 

Inquestionável que a verba alimentar se configura como de extrema 

necessidade para o desenvolvimento vital do menor, sendo dever do 

requerido ajudar no custeio do filho. Assim, nos casos em que não está 

demonstrado o salário mensal do requerido, justo e possível é indexar os 

alimentos com base no salário-mínimo vigente. Sendo assim, em razão da 

ausência de maiores informações sobre os rendimentos do requerido, 

entendo por bem fixá-los em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente à época do pagamento, além de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, salário mínimo vigente à época do pagamento, 

valor razoável e proporcional, possibilitando o adimplemento pelo requerido 

e o não enriquecimento sem causa do alimentando. Por fim, anoto que os 

alimentos são fixados em caráter rebus sic stantibus, de modo que 

admissível sua revisão nos casos em que haja mudança nas 

necessidades de quem os percebe, ou nas possibilidades de quem os 

paga. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao 

pagamento de alimentos na importância de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente à época do pagamento, além de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias, a ser depositado até o dia 10 de 

cada mês na conta bancária que deverá ser fornecida pelo requerente. 

Sem custas e honorários. Ciência ao MPE. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Em consonância 

com a Tabela da OAB/MT, observando-se o trabalho realizado e o 

momento processual do feito, bem assim, aos ditames da 

proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a favor do advogado 

nomeado, Dr. Itiel Gomes Costa (OAB/MT n.º 21499/O), a quantia de 4 

URH’s a título de honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Porto Alegre do Norte – MT, 15 de abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60859 Nr: 3734-71.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Teles Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago da Silva Machado - 

OAB:17.908-MT

 Visto.

 Considerando certificação retro determino a intimação da defesa do réu 

para se manifestar em 10 (dez) dias, sob pena de ser constituído novo 

patrono.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 58805 Nr: 2641-73.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Luiz Conti, Vulgo "Capixaba"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Palmestron Francisco 

Cabral - OAB:5809/GO

 Certifico que decorreu o prazo da defesa, sem manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 61730 Nr: 4134-85.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Rodrigues, Ediana Maria Santana 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 Impulsiono os autos intimando a defesa para apresentar alegações finais 

no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-62.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GARCIA GONCALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL (TESTEMUNHA)

LUCAS GALILEU DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

VILSON DA SILVA (TESTEMUNHA)

GILSON MARTINS DE BRITO (TESTEMUNHA)

AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES (TESTEMUNHA)

EULER MACIEL DE MENEZES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FIALHO DOS SANTOS (REU)

ANA PAULA FIALHO SANTOS (REU)

CONCEICAO FIALHO DOS SANTOS (REU)

JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA (REU)

CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR OS DOUTOS CAUSÍDICOS DE 

DEFESA DA DECISÃO DE ID 31269171.

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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Processo Número: 1000416-67.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA ESPECIAL DA FRONTEIRA - DEFRON (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX AUGUSTO RAMOS DE ALMEIDA (FLAGRANTEADO)

LUCIANO DA SILVA PEREIRA (FLAGRANTEADO)

ANDERSON GONCALVES CUNHA (FLAGRANTEADO)

ROBERTO DA SILVA (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DE DEFESA 

DA DECISÃO DE ID 31280593.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000241-30.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO LUIS KUHN (EMBARGADO)

VIGOR AGRO LTDA (EMBARGADO)

MARLICE MARIA STAUB KUHN (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação e intimação e cumprimento da liminar deferida. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-22.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE LUCIA CANDIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando-se que pela análise da cártula de cheque juntada em 

ID. 18276726 (fl. 04) é possível vislumbrar vencimento em 05 de abril de 

2018, embora pré-datado para 2013, faculto às partes o prazo comum de 

05 (cinco) dias para esclarecimentos a respeito da contradição constante 

da cártula. Após o transcurso do prazo, conclusos para sentença.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000209-25.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO CANOINHAS - SICOOB CREDICANOINHAS/SC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALKYRIA SCKUDLAREK OAB - PR35598 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PAULO RUDA (REQUERENTE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, penhora e avaliação (03 atos a serem cumpridos pela Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-14.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO VINISSIOS JAZINSKI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Citação. Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000030-28.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ELIANDRO DE AVILA (REU)

EDSON ELIANDRO DE AVILA - ME (REU)

 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido principal, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos 

autos, no valor R$ 16.742,22, corrigida monetariamente pelo índice INPC 

desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que 

estes fixo em 10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

aguarde-se por 30 dias eventual requerimento nos termos do artigo 513, § 

1º, do CPC. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000754-32.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VICENTE HARTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ZOCCAL OAB - MT27412/O (ADVOGADO(A))

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
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efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seus patronos. Custas pro rata, observando-se a 

gratuidade de justiça eventualmente deferida. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000809-80.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ROMANCINI (REQUERIDO)

 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seus patronos. Custas pro rata, observando-se a 

gratuidade de justiça eventualmente deferida. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-66.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RONCADOR S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO MORTOZA LACERDA OAB - MT15039/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLLUS AGRICOLA QUERENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CELSO RICARDO ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, penhora e avaliação (03 atos a serem cumpridos pela Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-55.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. P. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. C. D. P. A. L. (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição destes 

autos, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Citação, penhora e avaliação (03 atos a 

serem cumpridos pela Oficial de Justiça). Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000528-27.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO HARDTKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIDA LEONIDA HARDTKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 1000528-27.2019.8.11.0080. 

REQUERENTE: ARNILDO HARDTKE REQUERIDO: FRIDA LEONIDA 

HARDTKE Vistos. Considerando-se a presença de incapaz, abra-se vista 

ao Ministério Público para parecer, sob pena de nulidade. Com a vinda, 

conclusos para deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) 

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000394-97.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REU)

2. -. I. N. D. S. S. -. I. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente os quesitos para a perícia médica.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000291-56.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMIRO DE MORAIS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA ROCHA MARAES - EPP (EXECUTADO)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 
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cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, facultando-se 

requerer parcelamento das custas processuais, sob pena de extinção, 

sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-27.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TOMAZONI (REU)

 

Vistos. Determino a emenda da petição inicial para juntar comprovante de 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000617-50.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTIAGO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. Analisando o processo, observo o não preenchimento dos 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que DETERMINO à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

colacionando aos autos comprovante de residência recente (últimos três 

meses) em nome da parte autora, salientando que caso o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiros (pai, mãe, marido etc.), deverá 

estar acompanhado de declaração assinada com firma reconhecida em 

tabelionato de notas, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, 

não obstante as razões delineadas pela parte autora, verifica-se a total 

ausência de comprovação da sua insuficiência financeira. Com efeito, 

pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está em 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de 

sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros. Cumpre ressaltar que quando se concede o 

benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados, notadamente quando não há 

sequer um documento que indique alegada insuficiência financeira. Há de 

se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o 

Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do 

CPC é relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

Ressalte-se que embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Antes de indeferir o 

pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, no mesmo prazo 

da emenda (quinze dias), sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia 

das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda 

mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas 

de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia 

dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da 

última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-46.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VENILDO TRENTIN (AUTOR(A))

LORECI BOESING TRENTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181-O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Vistos. Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que 

esta não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira. Isto porque pouco importa a 

afirmação da parte na inicial de que não está em condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os 

benefícios da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que os requerentes demonstrem ser efetivamente 

desprovidos de recursos econômico-financeiros, sob pena de 

desvirtuamento do instituto e do propósito da lei. No caso, afastada a 

presunção de pobreza pelos indícios constantes dos autos, 

observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação 

de advogado particular, a parte interessada não trouxe documentos 

suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, 

despesas processuais e sucumbência. É importante observar que, mesmo 

a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda 

limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a 

parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras 

que sirvam de complementação. Cumpre ressaltar que quando se concede 

o benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao 

pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o Colendo STJ possui 

entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é relativa, senão 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA 

PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Deste modo, INDEFIRO a 

gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Outrossim, pelas 

mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do 

recolhimento das custas judiciais, conforme enuncia a CNGC. Intime-se a 

parte requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo de 10 

(dez) dias, demonstrar nos autos o recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63198 Nr: 4086-58.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdMC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullyana Bonfim Moares e Silva 

- OAB:20274, RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - OAB:19113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata (art. 123, CTN), observada a gratuidade de justiça 

eventualmente deferida. Sem condenação em honorários advocatícios.

Reconheço o trânsito em julgado. Expeça-se o necessário, conforme 

termos acordados.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000369-84.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO QUEIROZ DELPHIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

1000369-84.2019.8.11.0080. EXEQUENTE: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ROMARIO QUEIROZ DELPHIN Vistos. Cumpra-se, conforme 

já determinado anteriormente, promovendo a Secretaria o devido 

impulsionamento do feito observando-se, em sua íntegra, a Instrução 

Normativa n. 01, de 10 de fevereiro de 2020 da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e seu anexo I. Oportunamente, 

arquive-se. Na hipótese de eventual requerimento, conclusos para 

deliberação. (assinado digitalmente) THALLES NÓBREGA MIRANDA 

REZENDE DE BRITTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010056-44.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010056-44.2011.8.11.0080. EXEQUENTE: CREMONESE WANDSCHEER & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ELIANA SOARES DA SILVA Vistos. Intime-se 

a parte exequente para prosseguir na execução, promovendo medidas 

que viabilizem seu êxito, sob pena de extinção por abandono, no prazo de 

10 dias. Int. (assinado digitalmente) THALLES NÓBREGA MIRANDA 

REZENDE DE BRITTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000348-11.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE CURSOS, PROJETOS E PESQUISAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PAULA DE SOUZA MELO OAB - GO53686 (ADVOGADO(A))

MARILDA CAMPOS GUIMARAES OAB - GO27151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS GARCIA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

1000348-11.2019.8.11.0080. EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE 

CURSOS, PROJETOS E PESQUISAS LTDA - ME EXECUTADO: MARCOS 

VINICIUS GARCIA OLIVEIRA Vistos. Cumpra-se, conforme já determinado 

anteriormente, promovendo a Secretaria o devido impulsionamento do feito 

observando-se, em sua íntegra, a Instrução Normativa n. 01, de 10 de 

fevereiro de 2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e seu anexo I. Oportunamente, arquive-se. Na hipótese de 

eventual requerimento, conclusos para deliberação. (assinado 

digitalmente) THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000373-24.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANE TOBIAS COSTA OAB - GO54074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES LOIOLA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

1000373-24.2019.8.11.0080. REQUERENTE: INSTITUTO LATO SENSU 

EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME REQUERIDO: JAMES 

LOIOLA FERREIRA Vistos. Cumpra-se, conforme já determinado 

anteriormente, promovendo a Secretaria o devido impulsionamento do feito 

observando-se, em sua íntegra, a Instrução Normativa n. 01, de 10 de 

fevereiro de 2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e seu anexo I. Oportunamente, arquive-se. Na hipótese de 

eventual requerimento, conclusos para deliberação. (assinado 

digitalmente) THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-10.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

MIRIAM CASSIA DOS SANTOS LOPES OAB - GO51563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LONTANO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI OAB - SP216769 (ADVOGADO(A))

JOSE RIZKALLAH JUNIOR OAB - MS0006125A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000749-10.2019.8.11.0080 Polo Ativo: RENATO MOREIRA 

RODRIGUES Polo Passivo: LONTANO TRANSPORTES LTDA e ALIANCA 

AGRICOLA DO CERRADO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Considerando que o ministro Luiz Fux – relator da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5956, ajuizada pela Associação 

do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil (ATR Brasil) contra a 

Medida Provisória (MP) 832/2018, que instituiu a política de preços mínimos 

do setor – reafirmou, em resposta a diversas petições apresentadas, que 

permanece válida sua determinação de suspensão, em todo o país, dos 

processos judiciais que discutem a matéria. Considerando que a 

determinação é válida mesmo após a conversão da medida provisória na 

Lei 13.703/2018 e alcança também as ações nas demais instâncias que 

questionam a legalidade de resoluções da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) que a regulamentaram. Considerando que 

em sua decisão, o ministro enfatizou que o artigo 21 da Lei das ADIs 

autoriza a suspensão do “julgamento dos processos que envolvam a 

aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento 

definitivo”. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

determinada a SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO, com fulcro no art. 

1.037, II, do NCPC, cumprindo ordem dispositiva emanada na ADI 5956, até 

que seja julgado o recurso repetitivo. Tendo notícia do julgamento, a 

escrivania deverá intimar as partes para dar andamento no processo em 

até 10 (dez) dias, sob pena de não tomada ações positivas ser 

caracterizado a perda do interesse de agir e consequente arquivamento 
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do processo. Que a escrivania tome providencias para que os presentes 

autos digitais aguardem no escaninho específico com a respectiva 

marcação do sistema atinente aos feitos suspensos. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Querência-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000889-44.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB - GO46301 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000889-44.2019.8.11.0080 Polo Ativo: WILMAR JACOB Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde, em síntese afirma a parte autora que foi surpreendida no 

mês de outubro/2019 com a fatura de consumo de energia no valor de R$ 

924,76 (novecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos). No 

entanto, nos meses de novembro/2018 até setembro de 2019, verifica-se 

que este sempre manteve um consumo médio mensal de energia elétrica 

no valor de R$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais). Assevera que 

buscou a reclamada para esclarecer que não possui aparelhos 

eletrônicos que justificassem o elevado consumo cobrado nas faturas 

contestadas, no entanto, a Reclamada não solucionou o problema. Em 

sede de contestação, a Reclamada aduz que as alegações da parte 

autora não devem prosperar, pois no mês de setembro/2019, não foi 

possível aos funcionários da empresa procedem à leitura correta do 

equipamento, uma vez que havia uma irregularidade que impedia a leitura 

correta do medidor, de maneira que a cobrança do mês de agosto se deu 

pela média de consumo de sua unidade consumidora. Já no mês de 

outubro/2019, foi realizado acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo 

não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela 

média de consumo (ausência de faturamento) e não pela real quantidade 

de energia apontada pelo equipamento. Pois bem. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Em caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do problema no funcionamento do medidor, 

sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) No caso em comento, resultou delineado dos autos que a ré, 

diante de irregularidade decorrente de mera vistoria unilateral, ainda que 

tenha noticiado o consumidor acerca do processo administrativo e tenha 

indicado que encaminhou a documentação para o endereço correto, 

exteriorizou procedimento autoritário, sem respeito ao devido processo 

legal retroagindo a cobrança sem observar a legislação. É certo que as 

concessionárias são obrigadas a prestar um serviço eficiente e 

adequado, a teor do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal e 22 

do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a verificação da 

regular leitura do medidor é responsabilidade da Reclamada, sendo certo 

que não provado nenhuma atitude irregular do autor, não é devido que o 

mesmo pague pela má prestação do serviço da Ré. Nesse sentido: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. COELBA. 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 

456/2000 DA ANEEL. ALEGAÇÃO DE CONDUTA DELITUOSA DO 

CONSUMIDOR QUE TERIA GERADO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO. APARELHO INSTALADO NA ÁREA 

EXTERNA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA FORNECEDORA. 

INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA SUA SEGURANÇA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DATA DA VIOLAÇÃO DO 

APARELHO. COBRANÇA DE CINCO ANOS PRETÉRITOS. ABUSIVIDADE. 

DANO MORAL CONSTATADO. QUANTUM. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 

(DEZMIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER 

DIDÁTICO E PEDAGÓGICO. FINALIDADE DE DESESTIMULAR A REPETIÇÃO 

DA CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 

PROVIMENTO DA APELAÇÃO.(...) (TJ-BA -APL: 00086422820058050274, 

Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2018) Assim, evidente que a cobrança da multa é indevida, e 

considerando que a autora não comprova o pagamento do debito em 

discussão neste processo, sendo concedida a liminar em que suspende a 

cobrança, deixo de condenar a reclamada a devolução da quantia 

cobrada. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Entendo que o fato de a parte autora ter 

tentado resolver o problema de forma administrativa, no entanto sem êxito, 

necessitando ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral, pois 

ainda restou evidente a falha na prestação do serviço, visto que a 

cobrança não é devida. Havendo o ato ilícito, e verificado que a 

concessionária atua de forma ilegal e abusiva para obter pagamento de 

suposto débito pretérito coagindo o usuário ao pagamento, sob pena de 

suspensão do fornecimento de energia, no caso dos autos, o prejuízo 

moral sofrido pela parte Reclamante é inconteste. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 

razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 
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desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante WILMAR 

JACOB, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

em discussão neste processo. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000858-24.2019.8.11.0080 Polo Ativo: ELIZANGELA 

RODRIGUES DE SOUZA Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a parte autora ter quitado a tempo 

e modo um boleto emitido pelo Banco Réu, mas que ainda assim seus 

dados foram levados a protesto. Pugna pela baixa do protesto e pelo 

recebimento de indenização por danos morais. Em sede de contestação, 

aduz a requerida ilegitimidade passiva, vez que o título tem por titularidade 

do crédito a empresa Super Mais Comércio de Produtos Alimentícios, 

sendo que somente aquela poderia promover a exclusão. E que somente 

apresentou o título para protesto por não ter sido comunicado de qualquer 

pagamento. Assim, a requerida não comprovou a inadimplência da autora, 

impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a 

cobrança é devida, vez que não foi realizado o devido pagamento. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação 

do serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o reclamado, a pagar 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1000026-25.2018.8.11.0080 Polo Ativo: SANDRA RODRIGUES 

Polo Passivo: ALYSSON LUIS GOBBI Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, onde pugna a parte autora pela 
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procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor descrito na inicial, consoante documentação juntada 

aos autos. Em sede de embargos a parte requerida alegou que o crédito 

perseguido é inexigível face ao descumprimento da obrigação do falecido 

Sr. Jorge Mallmmann. Conforme Lei nº 7.357/85, art. 59, prescrevem em 6 

meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação 

executiva relativa a cheque. O cheque juntado aos autos foi emitido para 

apresentação em 10 de fevereiro de 2015, com data final para 10 de 

março de 2015 (Art. 33 da lei 7.357/85), tendo se operado a prescrição da 

pretensão executiva (art. 59) em 10 de setembro de 2015. Por outro lado, 

a citada Lei, em seu artigo 61, prevê: “A ação de enriquecimento contra o 

emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o 

não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia 

em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo 

desta lei”. Destarte, a pretensão de cobrança (locupletamento ilícito) 

também se encontra prescrita, posto que o prazo para intentá-la teve seu 

termo final em 10/09/2017 e a presente ação foi ajuizada somente em 

14/03/2018. Por conseguinte, resta ao credor ajuizar ação monitória para 

discutir o seu crédito, nos termos das Súmulas 299 e 509 do Superior 

Tribunal de Justiça, que preveem, respectivamente: “É admissível a ação 

monitória fundada em cheque prescrito.” “O prazo para ajuizamento de 

ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula.” Entretanto, tratando-se de ação de rito especial (artigos 719 e 

seguintes do CPC), não é possível a tramitação da referida ação neste 

Juizado Especial, razão pela qual deixo de determinar a emenda da inicial 

nesse sentido, pois o credor, querendo, deverá pleitear seu direito na 

Justiça Comum. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000269-92.2018.8.11.0039 EXEQUENTE: 

VALMIR SERGIO MENDES ROSSI EXECUTADO: WILLIAN CATARINO 

SOARES Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA – NCPC, art. 700 e ss. -, em que 

a parte autora/requerente VALMIR SERGIO MENDES ROSSI pugna, entre 

pedidos outros, pela citação/intimação da parte adversa para que 

pague(m) soma/quantia em dinheiro. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte autora ajuizou ação sujeita a 

procedimento especial, a qual é inadmissível no nos Juizados Especiais 

Cíveis. Nesses termos o Enunciado n. 8 do FONAJE: “ENUNCIADO 8 – As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais.” A ação monitória/procedimento de injunção 

compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de 

título executivo, a qual pode consistir em prova oral documentada, 

produzida antecipadamente nos termos do NCPC, art. 381, o pagamento de 

quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem 

móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. – 

NCPC, 700, I até III –, inclusive contra a Fazenda Pública – Enunciado n. 

339 da Súmula do STJ e NCPC, art. 700, § 6º -, ou seja, tem procedimento 

especial e seu processamento não se coaduna com o rito sumaríssimo do 

Juizado Especial Cível da Lei n. 9.099/95. É inadequada a utilização do rito 

da Lei n. 9.099/95 para o processamento de demandas que devem se 

desenvolver segundo procedimentos específicos do Código de Processo 

Civil. (grifo nosso) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO sem análise de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000024-55.2018.8.11.0080 Polo Ativo: SANDRA RODRIGUES 

Polo Passivo: ROSIMAR LELIS BARBOSA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, onde pugna a parte autora pela 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor descrito na inicial, consoante documentação juntada 

aos autos. Em sede de embargos a parte requerida alegou ilegitimidade da 

parte e prescrição da dívida. Conforme Lei nº 7.357/85, art. 59, 

prescrevem em 6 meses, contados da expiração do prazo de 

apresentação, a ação executiva relativa a cheque. O cheque juntado aos 

autos foi emitido para apresentação em 17 de junho de 2015, como data 

final para 17 de julho de 2015 (Art. 33 da lei 7.357/85), tendo se operado a 

prescrição da pretensão executiva (art. 59) em 17 de janeiro de 2016. Por 

outro lado, a citada Lei, em seu artigo 61, prevê: “A ação de 

enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se 

locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 

2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista 

no art. 59 e seu parágrafo desta lei”. Destarte, a pretensão de cobrança 

(locupletamento ilícito) também se encontra prescrita, posto que o prazo 

para intentá-la teve seu termo final em 17/01/2018 e a presente ação foi 

ajuizada somente em 09/03/2018. Por conseguinte, resta ao credor ajuizar 

ação monitória para discutir o seu crédito, nos termos das Súmulas 299 e 

509 do Superior Tribunal de Justiça, que preveem, respectivamente: “É 

admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.” “O prazo para 

ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força 

executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão 

estampada na cártula.” Entretanto, tratando-se de ação de rito especial 

(artigos 719 e seguintes do CPC), não é possível a tramitação da referida 

ação neste Juizado Especial, razão pela qual deixo de determinar a 

emenda da inicial nesse sentido, pois o credor, querendo, deverá pleitear 

seu direito na Justiça Comum. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Processo n. 1000269-92.2018.8.11.0039 

EXEQUENTE: VALMIR SERGIO MENDES ROSSI EXECUTADO: WILLIAN 

CATARINO SOARES Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO MONITÓRIA - 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA – NCPC, art. 

700 e ss. -, em que a parte autora/requerente VALMIR SERGIO MENDES 

ROSSI pugna, entre pedidos outros, pela citação/intimação da parte 

adversa para que pague(m) soma/quantia em dinheiro. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte autora ajuizou 

ação sujeita a procedimento especial, a qual é inadmissível no nos 

Juizados Especiais Cíveis. Nesses termos o Enunciado n. 8 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais.” A ação 

monitória/procedimento de injunção compete a quem pretender, com base 

em prova escrita sem eficácia de título executivo, a qual pode consistir em 

prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do NCPC, 

art. 381, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível 

ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer. – NCPC, 700, I até III –, inclusive contra a Fazenda 

Pública – Enunciado n. 339 da Súmula do STJ e NCPC, art. 700, § 6º -, ou 

seja, tem procedimento especial e seu processamento não se coaduna 

com o rito sumaríssimo do Juizado Especial Cível da Lei n. 9.099/95. É 

inadequada a utilização do rito da Lei n. 9.099/95 para o processamento 
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de demandas que devem se desenvolver segundo procedimentos 

específicos do Código de Processo Civil. (grifo nosso) 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de 

mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-39.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ANTONIO HUPPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. REZENDE ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000178-39.2019.8.11.0080 Polo Ativo: NILTON ANTONIO 

HUPPES Polo Passivo: R. REZENDE ROCHA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, onde pugna a parte autora pela 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor descrito na inicial, consoante documentação juntada 

aos autos. Em sede de contestação a parte requerida alegou ilegitimidade 

passiva. Conforme Lei nº 7.357/85, art. 59, prescrevem em 6 meses, 

contados da expiração do prazo de apresentação, a ação executiva 

relativa a cheque. Os cheques juntados aos autos foram emitidos para 

apresentação em 05/10/2017, 11/10/2017 e 29/10/2017, tendo como data 

final para apresentação 05/11/2017, 11/11/2017 e 29/11/2017 (Art. 33 da 

lei 7.357/85), tendo se operado a prescrição da pretensão executiva (art. 

59), portanto em 05/05/2018, 11/05/2018 e 29/05/2018, respectivamente. 

Por conseguinte, resta ao credor ajuizar ação monitória para discutir o seu 

crédito, nos termos das Súmulas 299 e 509 do Superior Tribunal de 

Justiça, que preveem, respectivamente: “É admissível a ação monitória 

fundada em cheque prescrito.” “O prazo para ajuizamento de ação 

monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula.” Entretanto, tratando-se de ação de rito especial (artigos 719 e 

seguintes do CPC), não é possível a tramitação da referida ação neste 

Juizado Especial, razão pela qual deixo de determinar a emenda da inicial 

nesse sentido, pois o credor, querendo, deverá pleitear seu direito na 

Justiça Comum. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000269-92.2018.8.11.0039 EXEQUENTE: 

VALMIR SERGIO MENDES ROSSI EXECUTADO: WILLIAN CATARINO 

SOARES Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA – NCPC, art. 700 e ss. -, em que 

a parte autora/requerente VALMIR SERGIO MENDES ROSSI pugna, entre 

pedidos outros, pela citação/intimação da parte adversa para que 

pague(m) soma/quantia em dinheiro. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte autora ajuizou ação sujeita a 

procedimento especial, a qual é inadmissível no nos Juizados Especiais 

Cíveis. Nesses termos o Enunciado n. 8 do FONAJE: “ENUNCIADO 8 – As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais.” A ação monitória/procedimento de injunção 

compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de 

título executivo, a qual pode consistir em prova oral documentada, 

produzida antecipadamente nos termos do NCPC, art. 381, o pagamento de 

quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem 

móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. – 

NCPC, 700, I até III –, inclusive contra a Fazenda Pública – Enunciado n. 

339 da Súmula do STJ e NCPC, art. 700, § 6º -, ou seja, tem procedimento 

especial e seu processamento não se coaduna com o rito sumaríssimo do 

Juizado Especial Cível da Lei n. 9.099/95. É inadequada a utilização do rito 

da Lei n. 9.099/95 para o processamento de demandas que devem se 

desenvolver segundo procedimentos específicos do Código de Processo 

Civil. (grifo nosso) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO sem análise de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-37.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE RIBEIRO FREO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000161-37.2018.8.11.0080 Polo Ativo: ADRIANE RIBEIRO FREO 

Polo Passivo: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

em síntese, afirma o autor que teve sua residência furtada em 13/09/2018. 

Que devido a situação, acionou a seguradora, contudo a mesma teria 

negado o ressarcimento dos bens furtados, sob alegação de que não 

havia sinais de arrombamento na residência. Alega que teve um prejuízo 

no montante de R$ 7.810,00 (sete mil oitocentos e dez reais), requerendo 

indenização por danos emergentes e danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Em sede de contestação, a parte requerida 

alegou, que as condições gerais do seguro em questão, em conformidade 

com o art. 781 do CC, definem que “a indenização não pode ultrapassar o 

valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese 

alguma, o limite máximo da garantia fixada na apólice, salvo em caso de 

mora do segurador”, que no caso perfaz o importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Aduz ainda que quando do aviso do sinistro, os documentos 

enviados pela segurada administrativamente, não comprovam qualquer 
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arrombamento em seu imóvel e ausência de comprovação da 

preexistência dos bens furtados. Pois bem. Aplicável ao caso as 

disposições do CDC, uma vez que caracterizada relação de consumo, 

diante da condição do autor de destinatário final dos produtos e serviços 

fornecidos pela seguradora ré, conforme preconizam os artigo 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. No caso, considerando a 

hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança de suas alegações, 

mostra-se de rigor a inversão do ônus da prova. Restou incontroverso o 

liame jurídico estabelecido entre as partes, de acordo com a apólice de 

seguro mencionada na inicial, sendo incontroverso ainda a ocorrência do 

furto sofrido pela parte autora em sua residência conforme descrito no 

boletim de ocorrência, mas, quando acionada a ré para pagamento da 

indenização securitária contratada, esta veio a promover a recusa quanto 

a bens móveis que estariam no interior do local furtado pela ausência de 

comprovação de sua existência e propriedade por meio de exibição de 

notas fiscais. Contudo, tal exigência, ainda que lastreada em cláusula 

contratual, mostra-se abusiva, eis que o segurado ré assumiu os riscos 

inerentes à natureza do contrato e estipulou prêmio já pago contendo 

cobertura para bens móveis, não podendo agora se eximir da garantia do 

interesse legítimo da segurada, sob o fundamento de que ela não 

comprovara a relação de bens subtraídos por meio de nota fiscal. 

Ademais, a seguradora ré não demonstrou, ônus que lhe competia, que, 

no momento da celebração do contrato, a autora tenha sido devidamente 

informada da necessidade de preservar notas fiscais dos bens por tempo 

indeterminado para obtenção da correspondente indenização. Outrossim, 

muito menos a ré demonstrou que tenha realizado prévia vistoria, ou 

sequer tenha confeccionado lista de todos os bens protegidos. Se a 

seguradora ré, no momento de celebração do contrato, não exigiu nota 

fiscal ou qualquer outro documento comprobatório da aquisição dos bens 

segurados e sua descrição, não pode depois se esquivar do pagamento 

da indenização, sob a justificativa da ausência de tal documento, o que 

viola a boa-fé contratual objetiva e a fundada expectativa da parte 

segurada de se ver indenizada nesta circunstância. Há precedentes do E. 

Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido que não se mostra cabível a 

negação da seguradora, mesmo ausente notas fiscais. Nesse sentido, 

transcrevo o seguinte julgado: “SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA. FURTO QUALIFICADO PELO 

ARROMBAMENTO. VERIFICAÇÃO DE QUE A INDENIZAÇÃO DEVE 

ABRANGER TODOS OS BENS FURTADOS, DESCRITOS NO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA, MESMO EM RELAÇÃO AOS QUE NÃO FORAM 

APRESENTADAS AS NOTAS FISCAIS. HIPOTESE EM QUE A 

SEGURADORA, QUANDO DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, NÃO TOMOU 

QUALQUER PROVIDENCIA PARA LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS 

EXISTENTES NA RESIDENCIA DA SEGURADA, SEJA POR MEIO DE 

VISTORIA, SEJA POR MEIO DE LISTAGEM DOS BENS A SEREM 

ASSEGURADOS, PROPONDO O VALOR DO PREMIO PARA COBERTURA 

DE BENS MÓVEIS QUE PUDESSEM VIR A SER SUBTRAÍDOS. AUSENTE, 

ADEMAIS, COMPROVAÇÃO DE CIENCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA, 

SOBRE A NECESSIDADE DE DETER EM MÃOS, POR TEMPO 

INDETERMINADO, AS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS MANUAIS DE 

TODOS OS BENS MOVEIS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA. IN CASU, O 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA APELADA CONFIGURA DANO 

MORAL. SENTENÇA REFORMADA.” (TJSP – Apelação nº 

1000540-48.2017.8.26.0576; 34ª Câmara de Direito Privado; Relatora: 

Cristina Zucchi; julgamento em 21/03/2018). (grifo nosso) Em consonância 

ao princípio da boa-fé e equilíbrio contratual, o fato da autora não ter 

apresentado as notas fiscais referentes aos bens furtados, não acarreta 

presunção de que eles não existiam. Assim, deve a autora ser ressarcida 

dos valores correspondentes aos bens furtados, observando o valor do 

limite da apólice. Com relação ao dano moral, verifico tratar-se de caso de 

descumprimento contratual, que, via de regra, não enseja dano moral, pois 

não se verifica situação gerada pela recusa injustificada da ré que possa 

ter abalado tal esfera imaterial da autora. Nesse sentido: “SEGURO 

RESIDENCIAL – Indenização securitária cc. dano moral – Cobertura contra 

furto qualificado – Procedência da demanda – Recusa ao pagamento por 

furto simples – Inadmissibilidade – Configurada a qualificadora do furto na 

forma de rompimento de obstáculo – Risco coberto pelo contrato – Quanto 

ao valor a seguradora afirma a necessidade de se comprovar a 

preexistência dos bens móveis subtraídos – Descabimento – Ausência de 

vistoria prévia – Conduta abusiva da seguradora, que fere equilíbrio e 

boa-fé do contrato e frustra a legítima expectativa da contratante – Dever 

de informar a necessidade de exibição da nota fiscal configurado – 

Ausência de prova de cumprimento da obrigação – Recusa injustificada – 

Sinistro coberto pela apólice firmada entre as partes – Valor devido 

correspondente aos bens sinistrados até o limite da apólice, 

descontando-se o valor da franquia – Dano moral não caracteriza – 

Transtornos com a recusa de pagamento integral da indenização 

securitária; a discussão acerca da interpretação das cláusulas 

contratuais e a necessidade de buscar judicialmente a tutela pretendida 

que constituem aborrecimentos experimentados no cotidiano da vida em 

sociedade – Sentença parcialmente reformada – Reforma da ré provido 

em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1011054-33.2016.8.26.0309; Relator (a): 

Manoel Ribeiro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Jundiaí – 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro: 

08/11/2019). (grifo nosso) Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a parte 

requerida a pagar o valor correspondente ao montante máximo previsto na 

apólice, perfazendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), impondo-se a 

correção monetária, desde o ajuizamento da ação e, ainda, acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-90.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALVES PADOVEZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000151-90.2018.8.11.0080 Polo ativo: VICTOR HUGO ALVES 

PADOVEZZI Polo passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que tem sido cobrada indevidamente por um débito não 

contraído, visto que efetuou o cancelamento de seu contrato com a 

requerida em 27/06/2015. No entanto, aduz que a requerida inscreveu no 

Serasa e SPC, um débito no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), na 

data de 10/08/2015, sem nenhuma justificativa e sem comunicar o 
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requerente. A empresa reclamada em sede de contestação alega que a 

parte autora não efetuou o pagamento total da fatura e que, a cobrança é 

devida. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem, em 

que pese as alegações da parte reclamada verifica-se a verossimilhança 

nas alegações da parte autora, sendo que diante da sua hipossuficiência, 

as provas apresentadas são suficientes para comprovar seu direito, 

sendo certo que caberia a parte ré apresentar documentos que 

extinguissem ou modificassem os fatos da inicial (art.373, II do CPC), o que 

não ocorreu. Assim, resta evidente que a autora cancelou os serviços da 

ré, e dois meses depois foi gerada fatura indevida, visto que o autor não 

mais era cliente da requerida. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral. Ainda, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-82.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIENE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICO ADRIANO KIEVEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000158-82.2018.8.11.0080 Polo Ativo: ALCIENE MOREIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: MAICO ADRIANO KIEVEL Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, onde em síntese, afirma a 

autora que pretende ser ressarcida pelos gastos que teria despendido no 

conserto de veículo de sua propriedade, o qual teria sido alvejado por tiros 

disparados pelo requerido. Em sede de contestação, o requerido 

contrapôs, em sede de preliminar, prejudicialidade externa, pugnando pelo 

sobrestamento do processo cível até que se pronuncie a justiça criminal. 

No mérito, alegou que a parte requerente não produziu qualquer prova que 

possa amparar sua pretensão. Na impugnação a contestação, a parte 

autora argumentou que nenhuma das alegações do requerido foram 

capazes de modificar os fatos narrados, vez que restou demonstrado 

claramente a autoria dos disparos. O art. 110 do Código de Processo Civil 

atribui ao juiz a faculdade de sobrestar o processo civil para a verificação 

de fato delituoso, desde que este influencie no conhecimento da lei não 

penal. Como se vê, cuida-se de ato discricionário, portanto, sujeito à 

avaliação da conveniência e a oportunidade acerca dessa suspensão. 

Extrai-se essa faculdade também do parágrafo único do artigo 64 do 

Código de Processo Penal. Nenhuma dessas duas normas legais atribui 

direito subjetivo às partes à sustação do processo civil. O Código Civil, no 

art. 935, estabelece que a responsabilidade civil independe da criminal, 

salvo quando ficar positivado que o fato não houve, ou que lá na esfera 

penal seja reconhecido não ser o réu o autor do fato, ou quando lá se 

reconhecer que o réu agiu em legítima defesa. Ora, o disparo de arma de 

fogo no veículo de propriedade da requerente é, simplesmente, 

incontroverso, basta analisar o Auto de Constatação Preliminar de Dano, 

sendo dois tiros no para-brisa, um na parte da frente do teto, um na região 

do radiador. Então, é de se ver que não se justifica mesmo a suspensão 

do Processo Civil para ser aguardada a solução criminal. PRELIMINAR 

REJEITADA. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a 

requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que 

inexiste responsabilidade desta para com aquela, denota-se dos autos 

que a parte autora, de fato, sofreu danos decorrentes de atos praticados 

pelo requerido. Com efeito, os documentos acostados pelas partes, 

demonstram culpa do requerido. Senão vejamos as narrativas constantes 

da denúncia oferecida pelo Ministério Público: “Consta dos inclusos autos 

de inquérito policial que, no dia 29 de setembro de 2018, por volta das 05 

horas e 40 minutos, em uma chácara localizada na estrada R21, zona 

rural, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal das 

vítimas Yailin Jose Pino Rodriguez e Estefani dos Santos Silva, causando 

lesões corporais que resultaram a elas perigo de vida e incapacidade para 

as ocupações habituais, por mais de trinta dias (...) Diante disso, os 

milicianos foram ao local e depararam-se com um veículo Tiguan, cor 

branca, placa ONM-5036, de propriedade de Alciene Moreira dos Santos, 

conhecida como “Renata”, com aproximadamente 4 (quatro) perfurações 

provenientes de disparo de arma de fogo, bem como localizaram e 

apreenderam um cartucho, calibre 12, deflagrado.” Dessa forma, uma vez 

demonstrado que a parte autora sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao requerido e entre ambos existir 

um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Com efeito, 

entende-se que seria devido os pedidos de danos materiais, no que tange 

a quantia descrita na inicial, consoante documentação juntada aos autos. 

Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução 
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de mérito, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 29.250,00 (vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais), devendo ser 

acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000140-61.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDNA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GIZEUDA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SILVA PESSOA OAB - MA16565 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000140-61.2018.8.11.0080 Polo Ativo: FRANCISCA EDNA 

SOUSA SILVA Polo Passivo: MARIA GIZEUDA PEREIRA DA SILVA Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de ação de reclamação, onde pugna a parte autora pela 

desistência da compra e venda do terreno ante a inadimplência da 

compradora. Destarte, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento “segundo o qual, as ações em que se postulam a anulação 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que 

cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal, o 

que afasta a incidência da regra prevista no artigo 47 do Código de 

Processo Civil. Assim, o foro competente para processar e julgar tais 

demandas é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido 

convencionado”, conforme bem consignou o ilustre Ministro Marco Buzzi, 

Relator da Decisão Monocrática proferida no Conflito de Competência de 

nº 151049-GO. Entendimento jurisprudencial nesse sentido: JUIZADO 

ESPECIAL – INCOMPETENCIA TERRITORIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO 

COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 – ENUNCIADO 89 DO 

FONAJE – RECURSO PROVIDO. 1 – O art. 51, III da Lei dos Juizados 

Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de 

mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 – O Enunciado 89 

do FONAJE orienta que: “A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.” 3 – Recurso conhecido 

e provido. (YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

21/06/2012, Publicado no DJE 12/07/2012). Nessa esteira, a reclamação 

em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 51, III da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de 

prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade territorial. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 51, III da lei nº 9.099/95, ante a incompetência 

territorial. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVENS DOS SANTOS CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000335-12.20119.8.11.0080 Polo Ativo: WILSON FERNANDES 

DA SILVA Polo Passivo: IVENS DOS SANTOS CARNEIRO Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que adquiriu um veículo Ford Ranger 

2007/2008 do requerido, o qual foi financiado pelo Banco Santander e que, 

assumiria o financiamento em nome do requerido, porém, alega que há 

uma diferença entre o valor residual constante no contrato de compra e 

venda e o valor que de fato teria que pagar ao banco no montante de R$ 

11.433,82 (onze mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois 

centavos). Aduz ainda que ao procurar o requerido, este se negou 

efetuar o pagamento do valor. Em sede de contestação, o requerido 

alegou que o valor residual de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para 

quitar o financiamento era o saldo para pagamento à vista. Que o 

requerente recebeu cópia do contrato de financiamento, sendo-lhe 

entregue o documento de transferência e o carne de pagamento com 

todas as parcelas para continuar pagando o financiamento. Pois bem. A 

parte requerente juntou aos autos Contrato de Compra de Veículo no qual 

especifica a forma de pagamento do ágio no montante de R$ 16.000,00, 

eis que quanto ao financiamento constam apenas as cláusulas de nº 7 e 8 

estabelecendo que: “7. O veículo encontra-se financiado pela anymoré 

crédito, com saldo a pagar de R$ 15.000,00 reais em parcelas a vencer 

desta data. 8. O comprador se compromete a pagar as parcelas restantes 

a partir desta data, até sua quitação.” Não tendo juntado aos autos 

qualquer comprovante de pagamento, de forma que se torna impossível 
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precisar o montante já pago, assim como, uma possível diferença entre o 

valor residual constante no contrato de compra e venda e o valor que teria 

que pagar ao banco. Sendo assim, diante da versão apresentada pelo 

requerido, impugnando especificamente os fatos alegados, inegável que 

recaía sobre o autor, a princípio, o ônus de provar os fatos constitutivos 

de seu direito. Explico. Ônus de provar: a palavra vem do latim, ónus, que 

significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que 

corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de 

provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho 

de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é 

ônus da condição de parte. Segundo a regra estatuída por Paulo, 

compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem 

nega a existência de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor precisa demonstrar 

em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como 

ensejador de seu direito (Código de Processo Civil Comentado, Nelson 

NeryJúnior e Rosa Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, páginas 

614/615). E o demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, enquanto que não há prova nos autos do alegado pela parte 

autora. Ou seja, não há substrato fático-probatório contido nos autos para 

analisar o pedido autoral, sendo de rigor a improcedência do pedido inicial 

e do contraposto. Sendo assim, não restando comprovado nos autos os 

fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-14.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA VANIA GULARTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000600-14.2019.8.11.0080 Requerente: ALDENEIDE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA Requerido: KEILA VANIA GULARTE DA 

SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente 

de trânsito, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-42.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ROSA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JORGE RODRIGUES OAB - PR30490 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000430-42.2019.8.11.0080 Polo Ativo: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO Polo Passivo: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que adquiriu passagens aéreas da empresa 

requerida para realizar uma viagem internacional, partindo de Roma, com 

conexão em Lisboa e com destino em São Paulo. O trajeto Roma-Lisboa 

seria operado pelo voo de identificação TP 843, com saída às 20:25h do 

dia 07.06.2019, contudo momentos antes do embarque teria recebido a 

informação de que seu voo estava atrasado, vindo a decolar com cerca 

de 01 (uma) hora de atraso, tempo suficiente para que não chegasse a 

tempo de embarcar em seu voo de conexão, operado também pela ré. Que 

foi providenciado a reacomodação em novo voo com conexão em Porto, 

com partida para às 07:00h do dia seguinte, 08.06.2019 e o trajeto Porto - 

São Paulo com partida às 11:30h daquele mesmo dia, acarretando à autora 

um atraso de viagem de mais de 08 (oito) horas. Em sede de contestação, 

afirma a requerida que o atraso do voo foi devido à ausência de 

autorização da Torre de Controle do aeroporto para que a aeronave 

decolasse ante a grande quantidade de voos existentes naquela data e 

local. Assevera, que não tem qualquer ingerência na ação dos 

controladores de voo e deve seguir expressamente as ordens dadas por 

estes, sob pena de pôr em risco a vida dos passageiros e que por isso, 

não pode ser responsabilizada pelo cancelamento do voo. Pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem. Cumpre esclarecer que a Convenção 
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de Montreal entrou em vigor em nosso ordenamento jurídico através de um 

Decreto, qual seja, 5.910/2006, dessa forma, esta legislação aplica-se aos 

casos em que envolvem transporte internacional de pessoas, bagagem ou 

carga. Assim, não há que se falar em aplicação de lei estrangeira, mas sim 

de legislação brasileira que se traduz no decreto acima. Não obstante, 

oportuno mencionar que o tema discutido pelo STF nos autos do RE nº 

636.331/RJ limitou-se à aplicação da dita convenção quanto à reparação 

material pelo extravio de bagagem e ao prazo prescricional; contudo, a 

responsabilidade civil nos casos de danos morais sofridos pelos 

consumidores não está sujeita à limitação, pois, nesse quesito é aplicável 

o CDC. Nesse contexto, verifico que é incontroverso o atraso sofrido 

pelas partes Requerentes, tendo em vista que a reclamada em sua 

contestação admite que de fato houve o atraso do voo. O prejuízo moral 

restou devidamente evidenciado pelo excessivo atraso de 

aproximadamente 8 (oito) horas sem qualquer assistência da parte 

reclamada, restando comprovada a falha na prestação do serviço de 

transporte aéreo internacional, bem como, o tratamento indevido do 

consumidor. Assim, entendo que deve responder a empresa de transporte 

aéreo reclamada, pelo evidente tratamento desrespeitoso que dispensou 

aos autores, na condição de passageiros, deixando-os sem qualquer 

assistência, situação que em muito ultrapassou o mero descumprimento 

contratual, impondo a compensação moral (art. 14 CDC). Nesse sentido a 

jurisprudência: TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo – Indenização 

por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Nos termos do 

entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25 de maio de 

2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados internacionais 

(Convenções de Varsóvia e de Montreal) – Cancelamento de voo 

decorrente de manutenção não programada da aeronave – Fato previsível 

e inerente à atividade empresarial desenvolvida pela ré – 

Responsabilidade civil de natureza objetiva – Chegada ao destino depois 

de mais de 12 horas do horário previsto – Falha na prestação do serviço – 

Danos morais in re ipsa – Valor da indenização arbitrado em patamar 

adequado e mantido – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - 

APL: 10289559420178260562 SP 1028955-94.2017.8.26.0562, Relator: 

Helio Faria, Data de Julgamento: 04/12/2018, 18ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR a Reclamada TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante KELLY 

CRISTINA ROSA MACHADO, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-64.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DENARDI MARIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000144-64.2019.8.11.0080 Polo Ativo: JANETE DENARDI 

MARIANI Polo Passivo: OI BRASIL TELECOM Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO na qual o requerente 

alega que deseja cancelar seu plano controle de R$ 69,41 e fazer um de 

valor menor, sem que lhe seja cobrado multa. Em sede de contestação, o 

requerido alegou que os serviços e planos foram fornecidos ao cliente, 

sendo os mesmos disponibilizados de forma correta e em acordo ao 

celebrado, não havendo, portanto que se falar em cobranças indevidas. 

Que a cobrança de multa por quebra de contrato é legítima e 

expressamente prevista pela legislação vigente e pelos regulamentos da 

ANATEL. Pois bem. Embora a parte requerida alegue que o autor está 

vinculado às obrigações firmadas pelo plano contratado livremente e que o 

negócio jurídico realizado fora perfeito, este não juntou aos autos qualquer 

prova da contratação do serviço vinculado a uma cláusula de fidelidade, 

seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através 

de canais de atendimento telefônico, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, deve ser 

declarado inexigível o débito discutido, qual seja, a multa por quebra de 

fidelidade. Nesse sentido: “CONTRATO DE TELEFONIA. RESCISÃO. 

COBRANÇA MULTA DE FIDELIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PLANO. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO INDEVIDA SERVIÇOS. – Não comprovando a empresa de 

telefonia móvel que a multa por rescisão do contrato, bem como, a 

exigência de nova fidelização por alteração de plano, tem previsão 

contratual, a cobrança da multa rescisória se mostra inexigível – É abusiva 

a prática de imposição da cláusula penal inerente à fidelização, pois priva 

o consumidor do direito de por fim à relação contratual, colocando o 

prestador de serviço em vantagem exagerada, prática vedada pelo inciso I 

do artigo 39 do Código de Processo Civil, ensejando em nulidade de pleno 

direito (artigo 51, inciso VI e §1º) – A falha na prestação dos serviços 

configura abuso de direito indenizável e não mero dissabor. A suspensão 

dos serviços e o bloqueio das linhas telefônicas utilizadas pela empresa 

antes mesmo de encerrar a discussão referente à impugnação procedida 

na esfera administrativa acarreta patente prejuízo para a sua imagem 

perante seus clientes. (TJ-MG – AC: 10024142308204001 MG, Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de 

Publicação: 24/05/2019).” (grifo nosso) Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 
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prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. 3 . DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, para determinar que seja 

cancelado o plano sem que seja cobrado da requerente JANETE DENARDI 

MARIANI qualquer valor a título de multa por quebra de fidelidade. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Querência-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-34.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FRANCISCO DE FREITAS ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA ROSA TAVARES (REQUERIDO)

ROLNER RODRIGUES PEREIRA TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000825-34.2019.8.11.0080 Polo Ativo: WELLINGTON 

FRANCISCO DE FREITAS ASSUNCAO Polo Passivo: ROLNER RODRIGUES 

PEREIRA TAVARES e ANA PAULA PEREIRA ROSA TAVARES Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais, no curso da qual sobreveio notícia na audiência 

de conciliação que os réus retiraram a restrição que havia sobre o veículo, 

objeto da presente lide, portanto, não haveria mais o interesse no feito, (ID 

29992750), satisfazendo-se, assim, a obrigação. Tendo isso em vista, 

deve ser jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do artigo 924 do 

Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO QUE 

SEJA JULGADO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. 

Fica desconstituída eventual penhora existente. Sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-63.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000006-63.2020.8.11.0080 Polo Ativo: ADILSON RODRIGUES 

DE LIMA Polo Passivo: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais, onde suscita o reclamante, em 

suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 508,68 (quinhentos e oito reais e 

sessenta e oito centavos), sendo que não conhece o débito e não se 

lembra em momento algum de ter possuído vínculo com aquela. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. A parte requerida alegou possuir vínculo 

com a parte autora, conforme telas de cadastro e demais comprovantes 

de entrega anexados aos autos. Os títulos não teriam sido quitados, o que 

gerou a inscrição devida em órgãos de restrição ao crédito. Pois bem. 

Como asseverado, a parte autora alega na inicial inexistência de débito, o 

que impossibilitaria a realização de descontos em sua conta bancária. De 

outro lado, a parte ré apresentou, comprovantes de entrega, nos quais 

constam assinatura do autor e de NORMA DE LIMA, a qual segundo 

análise do documento de identidade, é mãe do requerente. Portanto, é 

possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração 

e da carteira de identidade do requerente, com a assinatura presente no 

comprovante de entrega apresentado na contestação. Assim, verifico que 

foi devidamente comprovada a legalidade da dívida. Desta feita, estando 

comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as 

partes, regular foram os descontados em sua conta bancária, sendo de 

rigor o não acolhimento do pleito indenizatório. Assim sendo, in casu, não 

há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que 

o Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 
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Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente às custas 

processuais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000741-33.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SATIRO DE JESUS NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Tacírio/Taxísio (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000741-33.2019.8.11.0004 Requerente: SATIRO DE JESUS 

NASCIMENTO FILHO Requerido: TACÍRIO/TAXÍSIO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto à revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde, suscita a parte autora que teria vindo do Maranhão 

para Querência a partir de uma promessa de trabalho feita pelo requerido, 

contudo, este não veio a honrar com o prometido, razão pela qual pleiteia 

uma indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O 

requerido não apresentou contestação, nem compareceu à audiência de 

conciliação designada, embora devidamente citado. Pois bem. Em exame 

ao caso concreto, mormente quanto aos documentos colacionados pela 

parte autora, nota-se que a mesma, apesar de suas alegações, não 

comprova que a parte reclamada está inadimplente com a parte autora, 

bem como, não comprova a realização dos serviços que afirma ter 

prestado, pois, não trouxe aos autos nenhum documento apto a provar a 

existência de relação jurídica entre as partes ou da natureza do serviço. 

Registre-se que há apenas um exame admissional e recibos de repasse 

das tarefas do trabalhador, sem que nele conste qualquer menção ao 

nome do requerido, de modo que, não é possível se afirmar de forma 

inequívoca que há um contrato de prestação de serviços realizado entre 

as partes. In casu, nota-se que a parte promovente não satisfez seu 

encargo probatório quanto à existência dos fatos favoráveis ao seu 

direito. Neste contexto, não há como acolher as teses lançadas na peça 

vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos elementos 

suficientes a provar suas alegações, não comprovando, portanto, os 

fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. Portanto, caberia a parte autora ter 

apresentado provas suficientes da existência de negócio jurídico e do 

débito cobrado, o que não o fez. Dessa forma, a improcedência da 

presente demanda é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-54.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

M. NUNES DA SILVA ELETRONICOS E TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA MONTEIRO BALAN OAB - PR46641 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EXPEDITO ARRAY OAB - SP193209 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000759-54.2019.8.11.0080 Polo Ativo: M. NUNES DA SILVA 

ELETRONICOS E TRANSPORTES - ME Polo Passivo: MAV COMERCIO E 

TRANSPORTESLTDA – ME e FERTILIZANTES TOCANTINS S.A Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

COBRANÇA, onde em síntese, afirma o autor que havia sido contratado 

pela reclamada MAV COMERCIO DE TRANSPORTES LTDA – ME, para 

transporte de carga de propriedade da 2ª reclamada, de São Luis - MA até 

Querência – MT, mas que, ao chegar em seu destino, teve que aguardar 

08 (oito) dias para descarregar, pois teria chegado em 01.06.2018 as 

21h30min e somente conseguido descarregar no dia 12.06.2018 as 

08h51min, com seus 02 (dois) veículos, sendo o primeiro de placa 

CUD-7109, ALH 6311 e ALH 6313 (acoplados - denominado Bitrem) e o 

segundo de placa NUE 2408 e BBW 6562 (acoplados - sendo uma carreta 

de 4 eixos), ambos carregados com capacidade máxima de 39 Toneladas 
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de Fertilizantes. Em sede de contestação, a reclamada FERTILIZANTES 

TOCANTINS S.A, na preliminar, alegou ilegitimidade passiva. No mérito, que 

não há qualquer prova nos autos de que o autor teria chegado em seu 

destino no dia 01/06/2018 ou que teria aguardado o prazo informado na 

inicial para descarregar. A reclamada MAV COMERCIO E TRANSRPORTES 

LTDA – ME não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou 

contestação, embora devidamente citado. A preliminar suscitada pela 

empresa ré não comporta acolhimento. A requerida é parte legítima para 

figurar no polo passivo da ação, pois, inequivocamente, figurou como 

destinatária da carga transportada pela autora, conforme instruções do 

contrato do frete, nos termos do artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/07. A 

questão referente a responsabilidade da ré em arcar com os prejuízos 

suportados pelo autor em razão da demora excessiva na descarga dos 

produtos transportados é inequívoca e foi parcialmente analisada quando 

afastada a alegação de ilegitimidade passiva. De fato, na condição de 

destinatária da mercadoria transportada, deveria a empresa ré 

proporcionar condições para que o descarregamento dos caminhões de 

autora se desse em prazo juridicamente razoável, de modo a não 

embaraçar o desenvolvimento das atividades empresariais da 

transportadora. Não há dúvida de que quando o caminhão permanece 

parado, aguardando o descarregamento de sua mercadoria por tempo 

superior ao ordinariamente necessário para a realização de tal atividade, 

há prejuízos à empresa transportadora, pois durante o período em que 

persistente a situação fica inviabilizada a utilização do veículo para a 

realização de outros fretes. É precisamente esta a “mens legis” do artigo 

11 da lei 11.442 de 05 de janeiro de 2007, que em seu parágrafo 5º 

estabelece critério da indenização ao transportador quando a operação de 

carga ou descarga das mercadorias supere o limite de 05 horas: “Art. 11. 

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não 

pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto 

para a entrega da mercadoria. §5º Atendidas as exigências deste artigo, o 

prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário 

de Cargas será de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao 

endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o 

valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.” No caso dos 

autos, os inúmeros documentos juntados com a inicial não deixam dúvidas 

de que tal limite foi superado, à guisa do documento Carta Frete, Ticket de 

Pesagem, Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 

(DACTE) e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). A 

empresa ré, por outro lado, sequer alegou fato hábil a elidir a sua 

responsabilidade pelo atraso verificado, que somente poderia ser 

afastado pela comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior 

ou culpa exclusiva de terceiros, na medida em que a partir da chegada 

dos caminhões ao local de destino inexorável que os procedimentos para 

a descarga das mercadorias ou produtos e armazenamento no local 

adequado era ônus da requerida. Nesse sentido: “Inexigibilidade de título. 

Duplicata. Contrato de transporte rodoviário de carga. Atraso no 

descarregamento das mercadorias. Cobrança de estadia com respaldo no 

§5º do artigo 11 da Lei 11.442/07. Substrato probatório que demonstra que 

o descarregamento não foi efetivado no prazo legal. Estadia devida. 

Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento” 

(TJSP – Apelação nº 0003089-71.2007.8.26.0168 – 19ª Câmara de Direito 

Privado – Relator: Mauro Conti Machado – J. 18.02.13). (grifo nosso) 

“COBRANÇA – Transporte de carga – Atraso na descarga da mercadoria 

– Caracterizada a culpa da requerida que não efetuou a descarga da 

mercadoria no momento previsto, e deu ensejo aos prejuízos suportados 

pelo autor que ficou parado à disposição da empresa – Dever de indenizar 

o período de estadia – Importância reclamada na inicial que corresponde 

ao disposto na lei nº 11.442/07 – Ação procedente – Recurso provido. 

(TJ/SP – Apelação nº 0226800-63.2009.8.26.0100 – 13ª Câmara de Direito 

Privado – Relator: Heraldo de Oliveira – J. 18.005.11). (grifo nosso) Assim, 

o pedido de cobrança deve ser acolhido, condenando-se a ré ao 

reembolso das despesas com estadia de veículos comprovadas pela 

autora por meio dos documentos de fls., a ser apurado em fase de 

cumprimento de sentença. Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL 

DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR as partes 

requeridas solidariamente ao pagamento da quantia descrita na inicial, 

devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde 

a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-73.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ASSIS FARIAS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000178-73.2018.8.11.0080 Polo Ativo: JOAO DE ASSIS FARIAS 

FILHO Polo Passivo: VIACAO OURO E PRATA SA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, afirma que adquiriu bilhete de passagem da ré de Santarém para 

Marabá no dia 10/08/2018, com saída às 6h00 e previsão de chegada às 

05h55min do dia seguinte. Que por conta de constantes paradas e atrasos 

durante o percurso, a chegada em Marabá foi por volta das 8h20min, mais 

de 2h de atraso, após o previsto. Em sede de contestação, a requerida 

alegou que a empresa cumpre o horário de partida do ônibus da cidade de 

Itaituba/PA, contudo, diante das condições da estrada e da longa distância 

do trecho, o horário informado para embarque nas rodoviárias que se 

encontram no “meio do percurso” são horário previstos, não havendo 

possibilidade de a empresa garantir cumprimento de horários exatos. Que 

o autor contou com pouco espaço de tempo entre uma viagem e outra 

para chegar ao destino final, contando com uma hora entre um trecho e 

outro. Pois bem. As companhias de transporte coletivo rodoviário de 

passageiros, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 3 (três) 

horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto no artigo 4º da lei nº 

11.975/2009: “Art. 4º A empresa transportadora deverá organizar o 

sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro 

motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem 

durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo 

de 3 (três) horas após a interrupção.” (grifo nosso) Este é o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO DE ÔNIBUS - 

MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO 

ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO 

CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 
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11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo 

período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a 

cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe 

alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar 

ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não 

identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da 

parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente 

definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 

85, §11, do CPC). (N.U 0001475-46.2018.8.11.0044, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020) (grifo nosso). A situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-46.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO CARDOSO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONQUISTA - AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000960-46.2019.8.11.0004 Requerente: IVANILDO CARDOSO 

DE MEDEIROS Requerido: CONQUISTA – AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA 

- ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto à revelia 

da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

embora tenha comparecido à sessão de conciliação, não apresentou 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde, suscita a parte autora que foi contratado para fazer o 

transporte de uma carga de feijão no dia 12/12/2019, tendo chegado ao 

local as 9h00 e carregado o caminhão as 17h00, contudo teria ocorrido um 

desacordo de negociação, ficando com a carga em cima do caminhão, 

vindo a descarregar apenas no dia 17/12/2019. Afirma ainda que ficou 

parado com o caminhão por 5 (cinco) dias, não lhe sendo pago o valor 

devido que seria de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sendo 

oferecido o valor de R$ 100,00 (cem reais) por saco. Requerendo a 

condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte requerida 

compareceu à audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, não 

vindo a apresentar contestação no prazo legal. Pois bem. Em exame ao 

caso concreto, mormente quanto aos documentos colacionados pela parte 

autora, nota-se que a mesma, apesar de suas alegações, não comprova 

que a parte reclamada está inadimplente com a parte autora, bem como, 

não comprova a realização dos serviços que afirma ter prestado, pois, 

não trouxe aos autos nenhum documento apto a provar a existência de 

relação jurídica entre as partes ou da natureza do serviço. Registre-se 

que há apenas um documento de pesagem do produto e outro informando 

a natureza deste, quem seria o depositante e o destinatário, mas não há 

qualquer informação acerca do valor que seria devido ao requerente pelo 

serviço prestado. In casu, nota-se que a parte promovente não satisfez 

seu encargo probatório quanto à existência dos fatos favoráveis ao seu 

direito. Neste contexto, não há como acolher as teses lançadas na peça 

vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos elementos 

suficientes a provar suas alegações, não comprovando, portanto, os 

fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. Portanto, caberia a parte autora ter 

apresentado provas suficientes da existência de negócio jurídico e do 

débito cobrado, o que não o fez. Dessa forma, a improcedência da 

presente demanda é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000743-03.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000743-03.2019.8.11.0080 Polo Ativo: BIANCA ALVES 

RODRIGUES Polo Passivo: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

e AZUL LINHAS AÉREAS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, constato que a Requerida AZUL LINHAS 

AÉREAS arguiu sua ilegitimidade passiva, pelo fato de que a parte 

requerida não firmou contrato de compra e venda diretamente com esta, 

bem como, que a controvérsia versa sobre um negócio jurídico realizado 

entre a Autora e a Requerida KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA (ZUPPER VIAGENS). Nestes termos, as alegações da 2ª Requerida, 

merecem prosperar haja vista que esta não é responsável pelos danos 

causados à parte autora em razão do cancelamento do voo, não tendo 

concorrido para a ocorrência do dano, uma vez que não praticou 
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quaisquer das condutas prejudiciais descritas na inicial. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, afirma a parte autora ter adquirido através do site da 1ª ré 

(ZUPPER VIAGENS), passagens aéreas da Cia aérea AZUL. Que teria 

entrado em contato para remarcar o seu voo de volta, porém não 

concordou com os valores de remarcação, vindo a aceitar a proposta de 

cancelamento feita pelo atendente, contudo não teria sido informada que o 

cancelamento também seria do voo de ida, e que ao tentar realizar o 

check-in soube que todos os voos estavam cancelados pela ré. Alega 

ainda que ao entrar em contato com a Cia. Aérea AZUL recebeu 

informação que não havia mais lugar no voo, ocasião na qual conseguiu 

um voo com destino a Congonhas vindo a pegar um Uber até o aeroporto 

de Guarulhos, local do seu segundo voo. Razão pela qual pleiteia a 

indenização por danos materiais e danos morais. Em sede de contestação, 

alega a Requerida ZUPPER VIAGENS que não cometeu ato ilícito pois o 

cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva da autora, tendo juntado 

aos autos áudio da ligação efetuada pela parte. Na impugnação a 

contestação, a parte autora reitera a inicial, utilizando-se dos áudios 

juntados pela outra parte para comprovar o alegado. Pois bem. No caso 

sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou 

nenhum direito da parte requerente e que inexiste responsabilidade desta 

para com aquela, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, sofreu 

danos decorrentes de falhas da requerida. Isso porque, a parte Autora 

teve que arcar com os prejuízos decorrentes do cancelamento efetuado 

pela ré, embora reste claro pelos áudios juntados, que a requerente 

solicitou apenas o cancelamento do voo de volta, não tendo o funcionário 

da ré quando do cancelamento informado que este ocorreria com todo o 

pacote, incluindo neste o voo de ida e o de volta. As frustações 

decorrentes do cancelamento indevido dos bilhetes eletrônicos sem a 

prestação de suporte devido e de informações adequadas, gerando 

incertezas e inseguranças, superam o mero dissabor da vida em cotidiano 

a que todos estão sujeitos. Com efeito, resta evidente a falha na 

prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. No que tange ao pedido de reparação à título de dano moral, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a má 

prestação do serviço, geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. Colhe-se o entendimento jurisprudencial: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PRINCIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL – CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL 

CARACTERIZADO – RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO PARA A 

AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS – NEXO CAUSAL EXISTENTE – 

VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – AUSÊNCIA DE PREPARO 

– DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. 1. Não 

sendo o apelante adesivo beneficiário da gratuidade de justiça, é certo 

que a falta do preparo acarreta a deserção do recurso e 

consequentemente, o seu não conhecimento. 2. É certo que quando o 

passageiro adquire o bilhete de passagem mediante o pagamento do 

respectivo preço, espera e confia que realizará a viagem, tal como 

contratado. O rompimento dessa confiança, sem sombra de dúvida, torna 

defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo, 

justificando a incidência das normas consumeristas. Restou incontroverso 

que os Apelados Ana Cláudia Gutierrez Oliveira Daleffe e outro tiveram 

seus bilhetes unilateralmente cancelados, fato que lhes trouxe gastos e 

transtornos passíveis de indenização. 3. O arbitramento dos danos morais 

há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a 

sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em 

consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se 

perfaça em incentivo à pratica desidiosa que os ensejou. No caso, deve 

ser mantida a verba indenizatória fixada a título de danos morais no valor 

de R$ 3.110,00 (três mil, cento e dez reais) para cada um, por atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devidamente corrigidos 

pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês contados da 

citação. 4. Quanto aos danos materiais, estes são facilmente perceptíveis 

às fls. 34/36, onde está comprovado de forma inconteste que os Apelados 

Ana Cláudia Gutierrez Olibeira Daleffe e outro efetuaram gastos no total de 

R$ 2.240,51 (dois mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e um 

centavos), com a compra de outras passagens aéreas Cuiabá – São 

Paulo e São Paulo – Cuiabá e ainda as despesa com estadia e alimentação 

(fl. 33) devidamente corrigidos pelo INPS a partir da data do desembolso e 

juros de 1% ao mês contados da citação. (Ap 94348/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/07/2014, Publicado no DJE 24/04/2014). (grifo nosso). CDC. 

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 

MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA AÉREA. 

ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. APLICAÇÃO DO CDC. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (TJAC – Relator (a): Alesson José Santos Braz; 

C o m a r c a :  C r u z e i r o  d o  S u l ; N ú m e r o  d o 

Processo:0702287-60.2015.8.01.0002;Órgão julgador: 1ª Turma 

Recursal;Data do julgamento: 07/10/2016; Data de registro: 14/10/2016) 

(grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VIAGEM 

INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE BILHETES AÉREOS NO MOMENTO 

DO EMBARQUE. TERCEIRA PASSAGEIRA, IDOSA, QUE SE VIU OBRIGADA 

A VIAJAR SOZINHA. DANO MORAL. 1. Na sentença recorrida, diante da 

falha na prestação dos serviços da ré, esta foi condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais. De um lado, a ré pretende afastar a sua 

responsabilidade ou, na eventualidade, ver reduzido o quantum 

indenizatório. Os autores, por outro lado, pugnam pela modificação do 

termo a quo dos juros de mora. 2. In casu, os demandantes adquiriram 

passagens aéreas da companhia ré, tendo como destino final a cidade de 

Nova Iorque, com saída no dia 15/01/16. Todavia, no momento do check in, 

a família foi surpreendida com o cancelamento dos bilhetes da 1ª e do 2º 

autor, respectivamente filha e neto da 3ª autora, à época com 70 anos de 

idade, a qual se viu obrigada a viajar sozinha e sem ter domínio da língua 

inglesa. 3. Após a via crucis narrada na inicial, a 1ª e o 2º autores 

somente conseguiram embarcar em 17/01/16, sendo certo que no 

segundo dia (16/01) compareceram ao aeroporto e, na área de embarque, 

foram surpreendidos com o cancelamento do voo. 4. A falha na prestação 

dos serviços da ré é patente, pois o cancelamento das passagens 

ocorreu por erro no seu sistema de informática. 5. O dano moral decorre 

da quebra da justa expectativa que os autores tinham para a viagem. Todo 

os percalços pelos quais passaram superam, em muito, o mero dissabor 

inerente ao cotidiano. 6. Quantum indenizatório mantido (súmula 343, 

TJRJ). 7. Os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem 

observar, como termo a quo, a data da citação (art. 405, CC), merecendo 

retoque a sentença apenas nesse ponto. 8. Desprovido da apelação da ré 

e provimento do recurso adesivo dos autores. (TJ-RJ – APL: 

00701527520178190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES 

CARDOZO. Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA 

CÍVEL). (grifo nosso). É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 
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escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para o exato fim de condenar exclusivamente a ré KONTIK 

FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA a pagar a importância de R$ 

1.704,74 (um mil setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), a 

título de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do dano (54 STJ) e pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) à título de danos morais, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). De outro lado, julgo improcedente a demanda em 

relação a ré AZUL LINHAS AÉREAS. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001065-26.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001065-26.2019.8.11.0079. AUTOR(A): EDNA PEREIRA DE SOUZA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. É sabido que, em 

conformidade com entendimento do STF, o ingresso de ação 

previdenciária deve ser precedido do prévio indeferimento administrativo. 

Por maioria de votos, ao julgar o RE 631240 (DJe 20/02/2017 – 

repercussão geral), o Plenário do STF acompanhou o relator, ministro Luís 

Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não fere a garantia 

de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica 

caracterizada lesão ou ameaça de direito. Em seu voto, o ministro Barroso 

considerou não haver interesse de agir do segurado que não tenha 

inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, visto que a 

obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa. Segundo ele, 

nos casos em que o pedido for negado, total ou parcialmente, ou em que 

não houver resposta no prazo legal de 45 dias, fica caracterizada ameaça 

a direito. Por sua vez, a despeito do entendimento destacado, verifica-se 

que a parte autora juntou aos autos o comprovante de indeferimento do 

benefício na esfera administrativa, sem julgamento do mérito, em 

decorrência do não atendimento de exigência feita pela autarquia 

previdenciária. Nos exatos termos da decisão administrativa: O presente 

benefício foi indeferido como desistência administrativa, tendo em vista 

que mesmo após passados 75 dias da ciência da exigência não houve 

manifestação por parte da requerente [g.n] (id. 25387381). Com efeito, na 

forma do arts. 320 e 321, do CPC, DETERMINO que a parte autora emende 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de juntar nos autos o 

documento que comprova o indeferimento administrativo do benefício 

requerido – com análise do mérito, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Oportunamente, conclusos para deliberação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000902-46.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR JOSE MANTOVANI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000902-46.2019.8.11.0079. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NAYRONI 

LEIGH ALMEIDA BRITO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VLADIMIR JOSE 

MANTOVANI Vistos. Ante ao que foi noticiado pelo oficial de justiça (id. 

29588509) e postulado pela parte autora (id. 30795377), com fundamento 

no art. 313, inciso VI, do CPC, SUSPENDO o feito pelo prazo de 90 dias. 

Transcorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte autora para apresentar 

manifestação em 15 dias, sob pena de extinção do feito sem análise do 

mérito. Às providências, impulsionando devidamente o feito. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-04.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000047-04.2018.8.11.0079. REQUERENTE: ERISMAR DE SOUZA MOTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Denota-se que a parte requerida 

cumpriu voluntariamente a sentença proferida no bojo dos autos (id. 

28297574). Logo, INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05 dias, sob pena de presunção de anuência. Havendo anuência ou 

nada sendo manifestado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para 

levantamento do valor depositado em juízo. Às providências, 

impulsionando devidamente o feito. Oportunamente, conclusos para 

extinção. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-46.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBISSANIA DA SILVA FELIX OAB - MT16766/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000083-46.2018.8.11.0079. REQUERENTE: AMILTON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. INTIMEM-SE as partes acerca 

do retorno dos autos da Turma Recursal. Decorrido o prazo de 15 dias 

sem manifestação, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações 
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de estilo. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-53.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEDROSO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000089-53.2018.8.11.0079. REQUERENTE: MARCIO PEDROSO DE 

MORAIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Denota-se que a parte 

requerida cumpriu voluntariamente a sentença proferida no bojo dos autos 

(id. 30676754). Logo, INTIME-SE a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias, sob pena de presunção de anuência. Após, façam-me 

os autos conclusos para eventual extinção. Às providências, 

impulsionando devidamente o feito. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-54.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REZENDE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

8010040-54.2015.8.11.0079. EXEQUENTE: SILVIA REZENDE DE SOUZA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. REMETAM-SE os autos ao contador judicial 

para confecção dos cálculos judiciais em conformidade com os 

parâmetros adotados na sentença (id. 10195337) e no acórdão (id. 

10195354) que foram proferidos no bojo dos autos: Sentença: ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

da ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil Lei 13.105/15, para CONDENAR a parte requerida OI S.A., 

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados a partir da sentença. Acórdão: condeno a 

recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Além 

do mais, o contador deverá fazer a correlação dos cálculos a serem 

elaborados com os cálculos apresentados pelas partes. Após, façam-se 

os autos conclusos para homologação do valor executado e determinação 

de providências de praxe. Cumpra-se com eficiência. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-68.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEDROSO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000088-68.2018.8.11.0079. REQUERENTE: MARCIO PEDROSO DE 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Decorrido 

o prazo de 15 dias sem manifestação, arquivem-se com as baixas 

necessárias e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-25.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO GONCALVES MOURA 92127010191 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBISSANIA DA SILVA FELIX OAB - MT16766/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000065-25.2018.8.11.0079. REQUERENTE: IVANILDO GONCALVES 

MOURA 92127010191 REQUERIDO: REDECARD S/A Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Decorrido o prazo de 15 dias sem manifestação, arquivem-se 

com as baixas necessárias e anotações de estilo. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-66.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JANNE GLEICY BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000017-66.2018.8.11.0079. REQUERENTE: JANNE GLEICY BATISTA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos. 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos 

da Turma Recursal. Decorrido o prazo de 15 dias sem manifestação, 

arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-29.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FRANCISCO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Drogaria Brasil (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000013-29.2018.8.11.0079. REQUERENTE: GILBERTO FRANCISCO 

CAMPOS REQUERIDO: DROGARIA BRASIL Vistos. INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. 

Decorrido o prazo de 15 dias sem manifestação, arquivem-se com as 

baixas necessárias e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-85.2014.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO(A))

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

8010079-85.2014.8.11.0079. REQUERENTE: NAYARA ANDREA PEU DA 

SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, VISA DO 

BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Ante ao cumprimento voluntário 

da sentença pela parte requerida e a anuência da parte autora, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento do valor depositado em 

juízo (id. 14229223). Às providências, impulsionando devidamente o feito. 

Oportunamente, conclusos para extinção. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-02.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RAIMUNDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Frigo e Correia LTDA - ME (REQUERIDO)

ELOI ILARIO FRIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

8010026-02.2017.8.11.0079. REQUERENTE: LEOMAR RAIMUNDO DE 

CARVALHO REQUERIDO: ELOI ILARIO FRIGO, FRIGO E CORREIA LTDA - 

ME Vistos. Ante ao pagamento integral do valor correspondente à 

condenação por meio da expedição do respectivo alvará (id. 22173164), 

arquivem-se os autos, conforme consta na sentença de extinção já 

proferida (id. 19445917). Proceda-se com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000087-83.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARBOSA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN OAB - MT17252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000087-83.2018.8.11.0079. REQUERENTE: FRANCISCA BARBOSA 

GLORIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando o 

cumprimento voluntário da sentença pela parte requerida e a anuência da 

parte autora, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento do valor 

depositado em juízo (id. 29655715). Após, conclusos para extinção. Às 

providências, impulsionando devidamente o feito. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-15.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

1000044-15.2019.8.11.0079. REQUERENTE: GRAZIELE ANDRADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando o cumprimento 

voluntário da sentença pela parte requerida e a anuência da parte autora, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento do valor depositado em 

juízo (id. 30300633). Após, conclusos para extinção. Às providências, 

impulsionando devidamente o feito. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-62.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO PEREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. NUNES REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

8010033-62.2015.8.11.0079. EXEQUENTE: CUSTODIO PEREIRA SOARES 

EXECUTADO: M. C. NUNES REFRIGERACAO - ME Vistos. Intime-se a parte 

exequente para que prossiga na execução, promovendo atos concretos 

que viabilizem o seu êxito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção por abandono. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-42.2013.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GENEVALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA OAB - MT8460/O (ADVOGADO(A))

ANNA KARULINY ALVES OAB - MT0020264A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR MOREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

em ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DECISÃO Processo: 

8010013-42.2013.8.11.0079. REQUERENTE: GENEVALDO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: JOSEMAR MOREIRA DE ARAUJO Vistos. Chamo o feito à 

ordem. Os autos foram remetidos à Egrégia Turma Recursal antes da 

apreciação dos embargos de declaração opostos nos autos. Por sua vez, 

retornado os autos da Turma Recursal, as partes foram intimadas para 

manifestação. Logo, passo a analisar os embargos de declaração opostos 

pela parte autora (id. 8430298) em face da sentença proferida nos autos 

(id. 8430257). Os Embargos de Declaração visam (i) esclarecer a decisão, 

eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, 
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suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na decisão 

(art. 1.022, CPC). Entretanto, o que não se admite é o emprego puro e 

simples dos embargos declaratórios com o escopo de se rediscutir aquilo 

que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter 

puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os embargos 

deverão ser rejeitados. A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim se posiciona: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. O magistrado não tem obrigação de refutar 

todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas 

tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido 

pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) (ED 

7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017). 

A alegação de omissão na sentença é despropositada, mera irresignação 

na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da 

embargante com a decisão em parte desfavorável, inadmissível nos 

embargos de declaração. A multa deverá ser oportunamente fixada pelo 

juízo em eventual fase de execução. Diante do exposto, NEGO 

PROVIMENTO aos embargos manejados. REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal para apreciação do recurso inominado interposto nos autos (id. 

8430328). P.R.I.C. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-34.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA BATISTA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DECISÃO Processo: 

1000045-34.2018.8.11.0079. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: ANGELA MARIA BATISTA 

COMERCIO - ME Vistos. À luz do princípio da informalidade, DEFIRO o 

pedido de citação da parte requerida através dos meios eletrônicos 

informados pela parte autora (angelabarros75@hotmail.com ou (64) 9 

9308 -4636 – id. 26532519). Logo, DESIGNE-SE nova audiência para 

tentativa de conciliação. Às providências, impulsionando devidamente o 

feito. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-17.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JONES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DECISÃO Processo: 

1000503-17.2019.8.11.0079. REQUERENTE: ALAN JONES DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Considerando o 

cumprimento voluntário da sentença pela requerida e a anuência da parte 

autora, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento do valor 

depositado em juízo (id. 22961800). Após, tendo em vista que a obrigação 

de fazer também foi oportunamente cumprida, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe, conforme a sentença de extinção já proferida (id. 

25863944). Às providências, impulsionando devidamente o feito. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-23.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

APUENA DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA OAB - MT0016921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONDES VAZ LEAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DECISÃO Processo: 

1000048-23.2017.8.11.0079. EXEQUENTE: APUENA DA SILVA LIMA 

EXECUTADO: MARCONDES VAZ LEAO Vistos. Nos termos do § 4°, do art. 

53, da Lei 9.099/95, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos (id. 

24432077). Com efeito, INTIME-SE a parte exequente para que prossiga na 

execução, promovendo atos concretos que viabilizem o seu êxito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por abandono. Transcorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010098-23.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

AMORIM MAQUINAS PECAS SERV. E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE RODRIGUES DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DECISÃO Processo: 

8010098-23.2016.8.11.0079. EXEQUENTE: AMORIM MAQUINAS PECAS 

SERV. E REPRESENTACOES LTDA - EPP EXECUTADO: JOSUE RODRIGUES 

DE MATOS Vistos. Nos termos do art. 52 da Lei 9099/95, RECEBO a inicial. 

Proceda-se à atualização no sistema PJE para que faça constar 

"cumprimento de sentença". INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa 

de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) 

dias, eventualmente indicando bens à penhora. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante 

o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às providências, 

impulsionando devidamente o feito. Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000892-83.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON COELHO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Indiavaí (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000892-83.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

ADAILSON COELHO GOMES REU: MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ Aqui se tem 

ação monitória proposta por Adilson Coelho Gomes em face do Município 

de Indiavaí, objetivando a condenação da parte requerida no pagamento 

da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em decorrência de cheque 

prescrito emitido pela ré. Intime-se a parte autora para manifestar-se 

acerca dos embargos à monitória ofertados pela parte requerida, no prazo 

de 15 dias. Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-63.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DONIZETE MORELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000085-63.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

MAURO DONIZETE MORELLI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social em face da decisão que deferiu a antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência. Em razão de a matéria versada nos 

Embargos não depender do exercício do contraditório para seu 

conhecimento, passo ao seu exame. A premissa dos Embargos está em 

alegar que este Juízo teria determinado a implantação imediata do 

benefício previdenciário sem considerar a legislação que autorizaria a 

autarquia a cessar administrativamente tais benefícios mesmo quando eles 

são concedidos judicialmente. Não prospera tal alegação, eis que a 

decisão analisou a questão abrangendo a legislação indicada, inclusive 

citando dispositivos debatidos nos Embargos. Ademais, a decisão foi mais 

longe, para reconhecer o direito da parte, reconheceu-se a 

inconstitucionalidade do sentido dado às tais normas pela autarquia. Outra 

premissa dos Embargos apresenta-se como tendo este Juízo reconhecido 

o benefício de aposentaria por invalidez, quando o correto seria auxílio 

doença. Nesse ponto, tem razão o réu, eis que o pedido inicial do autor foi 

de auxilio, deixando o pedido de aposentadoria apenas como melhor 

benefício. A despeito disso, o caso requer, outro olhar sobre a questão. 

Mesmo que seja atacada a decisão objeto dos Embargos, o caso é mesmo 

de conceder o benefício TAMBÉM como tutela de urgência, com 

fundamento no artigo 300 do CPC, COM ANÁLISE SEPARADA DAQUELAS 

CONSIDERAÇÕES FEITAS NA DECISÃO EMBARGADA. Veja-se que o 

autor demonstrou a probabilidade do direito e o risco e perigo do resultado 

útil da espera pelo curso normal do processo. Nesse sentido, consta que 

ele apresentou declaração médica, datada de 21/6/2018, data posterior à 

negativa da prorrogação do benefício(id 17833281), em que constou que o 

autor está em situação de doença irreversível, sem condições de 

desempenhar seu labor profissional (17833279). Assim, ACOLHO 

PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para 

reconhecer o dever de que a implantação do benefício seja de auxilio 

doença, mantendo, no mais a decisão atacada. A outro título, CONCEDO 

AO AUTOR A TUTELA ANTECIPADA PARA LHE CONFERIR AUXÍLIO 

DOENÇA, com fundamento no artigo 300 do CPC. Determino que seja, 

URGENTEMENTE, encaminhado à agencia respectiva oficio para 

implantação do benefício. Cumpram-se os demais termos da decisão 

embargada. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000103-50.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMPLICIO DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000103-50.2020.8.11.0052 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RODRIGO SIMPLICIO DOS REIS 1. RELATÓRIO Aqui se tem 

ação de busca e apreensão, proposta por Bradesco Administradora de 

Consórcios LTDA em face de Rodrigo Simplício dos Reis. Consta nos 

autos que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um 

veículo automotor identificado com o Chassi 9BWAB45U2DP227517 e 

Placa OBK 6814. Os autos registram que o débito em aberto perfaz o 

montante de R$ 14.060,89, correspondente ao débito vencido e vincendo 

desde 11/11/2019. A parte requerente declarou ter notificou a requerida, 

por meio de carta registrada com aviso de recebimento, acerca da mora 

no adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de 

alienação fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e diante do 

esgotamento dos meios para obter o pagamento do débito, a parte 

requerente propôs a presente ação em que pediu a tutela de urgência 

consistente em busca e apreensão do bem dentre outras consequências 

decorrentes da mora. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO O 

Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Consoante dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, 

alterada pela Lei n. 13.043, de 2014, “a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A Súmula n. 

72, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece: “A comprovação da mora 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

No presente caso, em que pese a notificação ter sido encaminhada para o 

endereço constante no contrato, verifica-se que a notificação fora 

devolvida com a informação de não procura, conforme verifica-se à Id. 

29669583. No entanto, é necessário para comprovação da mora que o 

aviso de recebimento seja assinado e recebido por alguma pessoa no 

endereço constante no contrato, conforme determinação expressa da lei. 

Não sendo obedecida tal regra, a parte devedora não pode ser 

considerada notificada, nem a mora configurada. A notificação 

extrajudicial há de ser válida e não tendo a parte autora esgotado as 

possibilidades de localização da parte devedora no endereço informado 

no contrato, não há falar em mora caracterizada. Invalida-se, assim, o 

protesto do título se não configurada a mora do devedor. Desse modo, o 

alienado fiduciariamente do veículo não foi constituído em mora, faltando, 

portanto, um pressuposto para a propositura da presente ação, nos 

termos da supracitada súmula e da legislação pertinente. 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, em face da falta de notificação extrajudicial, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de 

pressuposto processual. Condeno a parte autora no pagamento das 

custas e despesas processuais. Sem Honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações 

de praxe. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-69.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTAMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000201-69.2019.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 20.656,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA, Endereço: RUA 

AMAZONAS, 519, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

POLO PASSIVO: DELTAMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA - SUPERCALCIO D, Endereço: CAIXA POSTAL 15915, CURITIBA - PR 

- CEP: 82.220-980 Senhor(a): GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA A 
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presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/10/2019 Hora: 08:00, Ressalto 

que terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 29 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40645 Nr: 1170-09.2016.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda de Oliveira Rodrigues, Antonio Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem medida para notificação judicial proposta por Ivanilda de 

Oliveira Rodrigues e Antonio Rodrigues Júnior em desfavor de Espólio de 

Alvin Neves de Oliveira.

Recebida a inicial, os autores foram intimados para comprovar o 

pagamento da diligência, posteriormente sendo solicitado a 

complementação da diligência, por este Juízo.

A parte autora apresentou comprovante de complementação das custas, 

sendo certificado o depósito pela secretária deste Juízo.

É o relatório. Decido.

Comprovado o recolhimento das custas necessárias, cumpra-se decisão 

de ref. 6.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44151 Nr: 913-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Barbosa Coluna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 913-57.2017.811.0052 – Código 44151

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24 DE JUNHO DE 2020, 

ÀS 13 HORAS, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50993 Nr: 700-07.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Xavier de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 Aqui se tem ação de improbidade administrativa cumulado com 

ressarcimento de danos ao erário, proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Antônio Xavier de Araújo.

Determinada a notificação do réu (ref. 4), este apresentou defesa prévia 

(ref. 12).

Este Juízo rejeitou as alegações preliminares e recebeu a peça inicial (ref. 

21).

Em contestação (ref. 38), o réu ratificou os termos da defesa prévia (ref. 

12), ocasião na qual alegou preliminar de impossibilidade jurídica do 

pedido, e inépcia da inicial.

É o relatório. Decido.

O réu alegou, como preliminar de mérito, inépcia da inicial, bem como 

impossibilidade jurídica do pedido, mas, por confundirem-se com o mérito 

da causa, com ele serão apreciadas.

Já tendo dito o Ministério Público ter interesse de julgamento da causa no 

estado em que se encontra, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte ré indique as provas eventualmente pretendidas para deslinde do 

feito.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as partes 

formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54204 Nr: 2501-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wescley Roberto Bossi Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Em tempo e considerando a Portaria-Conjunta n. 281/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que, visando prevenir o contágio ao COVID-19, 

determinou o fechamento das portas dos Fóruns do estado até dia 

30/04/2020, CANCELO a audiência outrora aprazada, devendo os autos 

permanecerem conclusos para a redesignação do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 1003165-13.2018.811.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 663 de 730



 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipio Batista de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Batista de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55724 Nr: 3394-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdQ, ABdQ, LEHQ, LGHQ, ABdQF, ARHQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz de Arruda Lindote - 

OAB:MT - 14876, Ledson Glauco Monteiro Catelan - OAB:MT - 14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-97.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KEIMILI AMANDA VENDRAMINI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Processo: 1000904-97.2019.8.11.0052. AUTOR(A): KEIMILI 

AMANDA VENDRAMINI DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

JUIZO DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT Encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação quanto aos documentos juntados. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000207-42.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEY MELO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ATIVA PLUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000207-42.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

REGINEY MELO DE ANDRADE REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, ATIVA PLUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

- ME Aqui se tem ação de cobrança de seguro por danos causados em 

acidente de veículo cumulada com compensação por dano moral, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por Reginey Melo de Andrade em 

face de Sul América Companhia Nacional de Seguros e Ativa Plus Corretor 

e Seguros LTDA. A parte autora alegou, na petição inicial, ter firmado 

contrato de seguro com a primeira requerida por intermédio da segunda 

requerida, por meio da Apólice n. 341772-0 (vigor de 19/07/2019 a 

19/07/2020), sendo o automóvel de propriedade do autor e o seguro em 

seu nome, indicando como condutora principal a sua companheira, Ingrity 

da Silva Jovano. Relatou que, em decorrência de sinistro sofrido no dia 

22/02/2020, acionou a seguradora, ora requerida, e obteve uma Carta de 

Recusa de Sinistro sob a justificativa que de quebra de perfil, isto é, o 

condutor principal seria o autor e não sua companheira, porquanto estava 

conduzindo o veículo no momento do sinistro. Declarou que a condutora 

principal do veículo objeto do sinistro é sua companheira, conforme 

cobertura contratada, tendo em vista que ele, o autor, utiliza outro veículo 

também de sua propriedade para o trabalho (Saveiro). Ante tais 

asserções, a parte autora pugnou pela concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, para o fim de compelir as requeridas a 

adotarem as providências necessárias ao cumprimento da Apólice 

341772-0, no sentido de efetuar o pagamento do valor do seguro, 

correspondente a 100% do valor equivalente ao veículo (R$ 59.145,00). A 

parte autora pugnou, ainda, pela inversão do ônus da prova, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A parte autora recolheu as taxas e custas 

de distribuição. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da tutela 

antecipada de urgência Os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais 

sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ocorre que, o art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, 

estabelece que não será concedida antecipação de tutela quando há risco 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela 

antecipada. É o caso dos autos nesta fase de cognição sumária. Em que 

pese os argumentos lançados pelo autor, verifica-se que o direito alegado 

carece ser melhor esclarecido na fase instrutória. Demais disso, não se 

evidencia, ao menos nesta fase de cognição sumaria, perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Logo, ao menos nessa fase de 

cognição sumária, verifica-se que os documentos contidos nos autos são 

insuficientes para o convencimento do deferimento da liminar vindicada. 

Diante disso, ausentes os requisitos próprio dessa fase de cognição 

sumária, INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Da 

inversão do ônus da prova A parte autora invocou a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a inversão 

do ônus da prova. Em detida análise à narrativa apresentada pela parte 

autora e os documentos que a instruem a petição inicial, verifica-se que o 

contrato em posto em litígio submete-se ao Código de Defesa do 

Consumidor, pois a relação é de consumo e enquadra-se nas disposições 

do art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.078/90, de modo que a relação jurídica será 

analisada sob esse prisma, podendo-se definir como sendo um serviço a 

cobertura do seguro ofertada pela seguradora, consubstanciada no 

pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos futuros estipulados no 

contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste 

serviço. Assim, tendo em vista que a presente demanda versa sobre 

relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito em 

consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que ser 

dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora 

alegou ter firmado contrato de seguro com a primeira requerida por 

intermédio da segunda requerida, por meio da Apólice n. 341772-0 (vigor 

de 19/07/2019 a 19/07/2020), sendo o automóvel de propriedade do autor 

e o seguro em seu nome, indicando como condutora principal a sua 

companheira, Ingrity da Silva Jovano. Todavia, o veículo objeto da 

cobertura da aludida Apólice sofreu um sinistro sob a condução do autor 

e, ao contatar a seguradora, obteve uma Carta de Recusa de Sinistro por 

quebra de perfil. A parte autora alegou que possui outro veículo e que dele 

faz uso para o trabalho, sendo a sua companheira a principal condutora 

do automóvel objeto do sinistro. Para demonstrar a verossimilhança de 

suas alegações, a parte autora apresentou contrato firmado com 

seguradora, identificado pela Apólice n. 341772-0, também apresentou 

CRLV do veículo objeto de sinistro em seu nome e CRLV do outro veículo 

que alegou usar para o trabalho. Demais disso, constata-se a patente 

hipossuficiência técnica da parte autora (consumidor) frente as 

requeridas (fornecedoras), porquanto os contratos de seguros estão 

submetidos ao CDC, devendo suas cláusulas estarem de acordo com tal 

diploma legal, devendo ser respeitas as formas de interpretação e 
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elaboração contratuais, especialmente a respeito do conhecimento do 

consumidor do conteúdo do contrato, a fim de coibir desequilíbrio entre as 

partes. De igual modo, cabe à parte requerida comprovar ter ficado 

caracterizado que houve omissão ou dados inexistentes por parte do 

segurado ao celebrarem o contrato objeto destes autos. Portanto, ante à 

hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo às requeridas o ônus de provar a improcedência do direito da 

autora ou que mais entender cabível. Em prosseguimento ao feito: Designo 

audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, em data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio 

Branco-MT. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico 

constituído, para comparecer ao ato designado. Cite-se e intime-se as 

requeridas para comparecerem à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficarão intimadas também para apresentarem suas 

respectivas defesas, no prazo de 15 dias, a partir do dia útil subsequente 

à data da audiência. Oportunamente, tornem-me os autos conclusos. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-84.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000103-84.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL SENTENÇA 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por Maria 

Aparecida de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos. A parte requerente apresentou 

documentos comprobatórios de início de atividade rural junto com a inicial. 

Asseverou, na petição inicial, ter postulado administrativamente o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial 

(rural) em 15/05/2018, pleito esse indeferido pela parte requerida, sob a 

justificativa de falta de comprovação de atividade rural. Recebida a inicial, 

este juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida, bem como 

determinou a citação da requerida. Realizada a audiência de instrução, 

foram ouvidas as testemunhas. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO. 

A previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º, da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1º. Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Inicialmente, 

verifica-se que a autora tinha 84 (oitenta e quatro) anos de idade na data 

da propositura da ação, restando preenchido o requisito da idade mínima 

nos termos do art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91, conforme documentos 

pessoais anexos. Passa-se a analisar a qualidade de segurado da parte 

autora. A Lei 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Súmula 149 do 

Tribunal de Justiça, vejamos: Súmula 27, do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região. Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural. Súmula 

149, do Tribunal de Justiça. A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou Certidão de Casamento e Óbito do 

cônjuge (João Teixeira Vitorino) demonstrando que ele era lavrador. 

Apresentou também documentos como comprovantes de compra de 

produtos agrícolas, certidões de venda de leite e comprovantes de 

produtos para vacinação. Em audiência de instrução realizada em 12 de 

março de 2020, inquiriram-se as testemunhas Carmito Bento Oliveira e Luiz 

José Sobrinho Júnior, ambos firmes em relatar a trajetória do requerente 

na condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar. A 

primeira testemunha, Carmito Bento Oliveira, declarou que conhece a 

requerente há mais de 30 anos. Informou que a requerente e o falecido 

cônjuge residiam no Sepotuba e posteriormente mudou-se para a 

Comunidade Canaã/Draga, onde reside atualmente, sendo residente da 

zona rural desde sempre. Relatou que a requerente está na Comunidade 

Canaã há mais de 15 (quinze) anos e que sempre trabalharam na zona 

rural, sem ajuda de máquinas ou empregados. E mesmo após o 

falecimento de João Teixeira Vitorino, a requerente continuou na zona 

rural. A segunda testemunha Luiz José Sobrinho Junior, declarou que 

conhece Maria Aparecida de Oliveira há 25 (vinte e cinco) anos e a 

requerente mora na Comunidade Canaã desde que ele a conhece. 

Informou que a requerente morava junto com o esposo que faleceu a 2 

(dois) anos e o irmão dela, e que após o falecimento do esposo, continuou 

morando com ela. Informou que nenhum dos 3 (três) trabalharam fora do 

sítio, plantando mandioca, banana, etc., para o consumo da família. E não 

tinham ajuda de outras pessoas na zona rural. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: [...] 1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado. (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). Portanto, 

o início de prova material juntado aos autos pelo autor foi completado pela 

prova oral colhida em audiência, os quais demonstram ser a autora 

trabalhadora rural pelo período exigido para a concessão do benefício. O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: Este Superior Tribunal de Justiça considera 

que o exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, 

mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial 

dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 
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trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que o autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a autora laborou por tempo 

suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não há necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: [...] 1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Decadência “Vale ressaltar que não 

há decadência do direito ao benefício, já que o caput do artigo 103 da Lei 

8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato concessório, isto é, de 

benefício já em manutenção. Daí decorre que o segurado pode, a qualquer 

tempo, requerer, judicial ou administrativamente, benefício cujo direito 

tenha sido adquirido a bem mais de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de 

Direito Previdenciário – teoria e questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 

2011, p. 537). Considerando estas fundamentações, não há falar em 

decadência do direito aqui discutido. Prescrição De acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, 

considerando que o pedido na esfera administrativa foi apresentado em 

15/05/2018 quando a autora já preenchia os requisitos legais para 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), há que se considerar o direito à percepção das 

parcelas a receber por ele. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda , das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde relativas ao benefício 

devidas desde o requerimento administrativo, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário, compensando-se os valores eventualmente 

pagos a título de benefício previdenciário. Determino à parte ré que 

promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. 

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001. Condeno a Autarquia Federal a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observados os termos da 

Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e feito as 

anotações de estilo, arquivem-se com baixa. RIO BRANCO, 13 de abril de 

2020. Marcos André da Silva Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000035-37.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

MARIA DE LURDES BEZERRA TELES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL SENTENÇA 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que 

se busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por 

Maria de Lurdes Bezerra Teles em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos. A parte requerente apresentou 

documentos comprobatórios de início de atividade rural junto com a inicial. 

Asseverou, na petição inicial, ter postulado administrativamente o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial 

(rural) em 30/08/2018, pleito esse indeferido pela parte requerida, sob a 

justificativa de falta de comprovação de atividade rural. Recebida a inicial, 

este juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida, bem como 

determinou a citação da requerida. A parte requerida, na contestação, não 

diz nada relacionado ao autor, apenas reúne comentários à legislação 

previdenciária e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as 

testemunhas. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO. A previsão da 

aposentadoria por idade para os segurados especiais A aposentadoria 

por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no 

artigo 48, caput e §1º, da Lei 8.213/1991, que estabelece: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1º. Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 

11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade ao segurando especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 

8.213/1991. A prova relativa à parte autora Inicialmente, verifica-se que a 

autora tinha 57 (cinquenta e sete) anos de idade na data da propositura da 

ação, restando preenchido o requisito da idade mínima nos termos do art. 

48, § 1º, da Lei 8.213/91, conforme documentos pessoais anexos. 

Passa-se a analisar a qualidade de segurado da parte autora. A Lei 

8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A comprovação de 

tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse 

sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para 

comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de Súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Súmula 149 do Tribunal de 

Justiça, vejamos: Súmula 27, do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. 

Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento 
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de tempo de exercício de atividade urbana e rural. Súmula 149, do Tribunal 

de Justiça. A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário. Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a 

requerente acostou Declaração de Atividade Rurícola, onde consta que 

trabalhou junto com seu cônjuge na área rural desde 1992. Apresentou 

Carteira de Trabalho do cônjuge, onde consta que trabalhava como 

lavrador a partir de 2006 e também Certidão de Casamento com Pedro 

Conceição dos Santos. Em audiência de instrução realizada em 07 de 

fevereiro de 2020, inquiriram-se as testemunhas Adail Ferreira e Joselino 

Ferreira de Atayde, ambos firmes em relatar a trajetória do requerente na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar. A primeira 

testemunha, Adail Ferreira, declarou que conhece a requerente há mais de 

30 anos. Relatou que Maria de Lurdes mora atualmente no 

Cabaçal/Fazenda Alamo e trabalha por lá há 14 (quatorze) anos, junto com 

seu cônjuge que é funcionário na propriedade. Afirmou também que a 

requerente sempre trabalhou na zona rural como agregada, ainda 

especificou três lugares sendo a propriedade da Dona Vera, propriedade 

de Luiz Cesário e na propriedade de Dona Ilda. A segunda testemunha 

Joselino Ferreira de Atayde, declarou que conhece Maria de Lurdes há 30 

(trinta) anos, relatou que a requerente morou no sitio do Luizão, no sitio 

Limeiras, no sitio da Dona Vera e para o sitio Dois Irmãos, trabalhando 

como arrendatária, plantando alimentos e seu cônjuge mora junto com ela 

e é funcionário com carteira registrada, exercendo seu trabalho 

integralmente na propriedade Alamo. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: [...] 1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado. (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). Portanto, 

o início de prova material juntado aos autos pelo autor foi completado pela 

prova oral colhida em audiência, os quais demonstram ser a autora 

trabalhadora rural pelo período exigido para a concessão do benefício. O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: Este Superior Tribunal de Justiça considera 

que o exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, 

mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial 

dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que o autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a autora laborou por tempo 

suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não há necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: [...] 1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Decadência “Vale ressaltar que não 

há decadência do direito ao benefício, já que o caput do artigo 103 da Lei 

8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato concessório, isto é, de 

benefício já em manutenção. Daí decorre que o segurado pode, a qualquer 

tempo, requerer, judicial ou administrativamente, benefício cujo direito 

tenha sido adquirido a bem mais de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de 

Direito Previdenciário – teoria e questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 

2011, p. 537). Considerando estas fundamentações, não há falar em 

decadência do direito aqui discutido. Prescrição De acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, 

considerando que o pedido na esfera administrativa foi apresentado em 

22/03/2018 quando o autor já preenchia os requisitos legais para 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), há que se considerar o direito à percepção das 

parcelas a receber por ele. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda , das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde relativas ao benefício 

devidas desde o requerimento administrativo, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário, compensando-se os valores eventualmente 

pagos a título de benefício previdenciário. Determino à parte ré que 

promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016. Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. 

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001. Condeno a Autarquia Federal a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observados os termos da 

Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 
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equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e feito as 

anotações de estilo, arquivem-se com baixa. RIO BRANCO, 13 de abril de 

2020. Marcos André da Silva Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-39.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CABRAL DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000246-39.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:JOEL CABRAL 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA 

POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 15 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-24.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ MARTINS GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000247-24.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MEDEIRO DA 

SILVA & SILVA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAXSUELBER FERRARI POLO PASSIVO: ANDRE LUIZ MARTINS 

GONCALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-09.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVANIA NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000248-09.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MEDEIRO DA 

SILVA & SILVA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAXSUELBER FERRARI POLO PASSIVO: AVANIA NEVES DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-91.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVAL ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000249-91.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MEDEIRO DA 

SILVA & SILVA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAXSUELBER FERRARI POLO PASSIVO: DORVAL ALVES DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-76.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000250-76.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MEDEIRO DA 

SILVA & SILVA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAXSUELBER FERRARI POLO PASSIVO: JAILSON SANTOS DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-61.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000251-61.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MEDEIRO DA 

SILVA & SILVA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAXSUELBER FERRARI POLO PASSIVO: JOAO DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-46.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADISLAU GARCIA GOMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000252-46.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MEDEIRO DA 

SILVA & SILVA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAXSUELBER FERRARI POLO PASSIVO: LADISLAU GARCIA GOMES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 
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- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-31.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DOUGLAS TOSTA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000253-31.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MEDEIRO DA 

SILVA & SILVA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAXSUELBER FERRARI POLO PASSIVO: WELLINGTON DOUGLAS TOSTA 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-97.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000516-97.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: ROSANGELA DA CONCEICAO Preenchidos os 

requisitos do art. 534 do CPC/2015, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença, de modo que: Altere-se o tipo de ação para a classe 

Cumprimento de Sentença; Intime-se a parte requerida, por intermédio de 

seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para proceder o 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias, sob risco de 

pagamento de multa honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o valor total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Consigno que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do artigo 52, IX, da Lei 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-29.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PRADO GOSME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000014-29.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença ID (16899831) , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413.40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 149.13( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-76.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000071-76.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(14693128) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-56.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000428-56.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(27019136), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 414.40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 200,17( duzentos reais e dezessete reais ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-24.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO RODRIGUES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010075-24.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15583990) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento 

da guia de Custas, e R$ 406,01 ( quatrocentos e seis reais e hum 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000766-93.2019.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de de ID 

(26272989), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,59( cento e quarenta e nove reais e cinquenta e 

nove centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000766-93.2019.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de de ID 

(26272989), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,59( cento e quarenta e nove reais e cinquenta e 

nove centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-05.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LAURA BIGLIARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010031-05.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(22064862), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 174,66( cento e setenta e quatro reais e sessenta e 

seis centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BRUNO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000179-42.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de fl. , valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 446,09( quatrocentos e 

quarenta e seis reais e nove centavos )para recolhimento da guia de 

Custas, e R$ 141,21( cento e quarenta e hum reais e vinte e hum centavos 

) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-46.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEDRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000267-46.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Acordão de ID 

(25459139), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 140.59( cento e quarenta reais e 

cinquenta e nove centavos) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste 

, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu 

Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-46.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEDRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000267-46.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Acordão de ID 

(25459139), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 140.59( cento e quarenta reais e 

cinquenta e nove centavos) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 
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ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste 

, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu 

Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-61.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010079-61.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do ID 13552693 , valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 446,09 ( quatrocentos e 

quarenta e seis reais e nove centavos) para recolhimento da guia de 

Custas, e R$ 167,02 ( cento e sessenta e sete reais e dois centavos ) 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-45.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LIMA DE MELO (REQUERENTE)

DAIANE ELLEN CALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010093-45.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto ID (18574895) , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 307,97( trezentos e sete reais e noventa e sete centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-91.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMARA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000070-91.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(14953278), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove 

reais e treze centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-95.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICIA GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000223-95.2016.8.11.0032 
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APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(17953750), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-29.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000057-29.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16907653), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-29.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000057-29.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16907653), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000314-20.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(26427750) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 181,52 ( cento e oitenta e hum reais e cinquenta e 

dois centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000339-96.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie a complementação da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme id. 22126432.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-31.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. H. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000408-31.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): JURANDIR MANOEL DE ALMEIDA REU: HERMELINDO HUGO 

DIAS Vistos. Com o aporte do laudo Id. 26111965, intimem-se as partes 

para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rosário Oeste (MT), 14 de abril de 2020. Suelen Barizon 

Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-31.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. H. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000408-31.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): JURANDIR MANOEL DE ALMEIDA REU: HERMELINDO HUGO 

DIAS Vistos. Com o aporte do laudo Id. 26111965, intimem-se as partes 

para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rosário Oeste (MT), 14 de abril de 2020. Suelen Barizon 

Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000528-40.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000528-40.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO LUIZ DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela 

antecipada, a parte autora requer a concessão imediata do beneficio de 

prestação continuada assistencial, uma vez que preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. DECIDO. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 300 do 

CPC, bem como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de aplicação 

restrita no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais. No 

plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da autora ou, de outro modo, 

pode-se dizer que sem a realização da prova pericial e estudos sociais é 

impossível antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo 

que dar caráter de execução provisória a uma sentença que não existe. 

No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da 

tutela de mérito, a concessão do benefício de prestação assistencial. A 

prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a 

probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de 

plano. Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para 

convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial. Isso 

porque, os documentos acostados aos autos pela parte autora, numa 

cognição não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, 

caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória. Ademais, nada consistente nos autos consubstancia a 

urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. Alegações de 

necessidade premente não servem, por si sós, sem evidências 
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confirmadas, para aferir o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, por ora ausente. Nesse ponto, vale registrar como ponto a 

afastar a urgência reclamada, que a cessação do benefício na esfera 

administrativa ocorreu ainda no ano de 2017. Não se sustenta a alegada 

urgência na concessão da decisão judicial diante da inércia da própria 

parte em buscar uma decisão judicial capaz de reverter a decisão 

negativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, 

porquanto não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil. 4 - OFICIE-SE à APS de Rosário 

Oeste/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS da parte autora e, se casado ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que 

deverá a Secretaria da Vara encaminhar os dados constantes dos autos. 

5- NOTIFIQUE-SE a Assistente Social credenciada para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar o laudo de estudo socioeconômico. 6 - Com aporte 

do estudo socioeconômico realizado, CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

se manifestará sobre o estudo social. 7– Após a apresentação da 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o estudo socioeconômico, quando poderá, se for o 

caso, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Serve a 

presente decisão de ofício e mandado de intimação no que couber. Suelen 

Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000521-48.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000521-48.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

proposta CARLOS ANTÔNIO MENDES DA SILVA em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos. No decorrer do 

procedimento, o requerente pugnou pela extinção do feito em razão do 

equívoco na distribuição da presente perante a Justiça Comum quando em 

verdade pretendia movê-la no Juizado Especial. Formalizado os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. 

Tendo em vista que a parte requerente manifestou pela extinção do feito 

em razão do equívoco na distribuição da demanda, latente sua extinção. 

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento 

dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

§ 3º do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 13 de abril de 2020. Suelen 

Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-37.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000495-50.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO KMIECICK (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55089 Nr: 126-83.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Avelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do provimento 56/2007 impulsiono os 

autos para o setor de publicação de matéria imprensa, a fim de dar 

conhecimento à parte autora da expedição do alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000524-03.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - 011.822.221-02 

(REPRESENTANTE)

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - 984.724.291-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT (IMPETRADO)

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo 1000524-03.2020.8.11.0032. Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANGÉLICA 

RODRIGUES MACIEL e HUR CARLOS SANTOS FRANÇA contra suposto 

ato coator perpetrado pelo Prefeito do Município de Rosário Oeste, Sr. 

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO, todos qualificados nos autos. 

Alegam os impetrantes, em síntese, que diante da adoção de medidas de 

prevenção e combate ao novo corona vírus - COVID-19 - o comércio, 

serviços e indústrias tiveram suas atividades temporariamente 

interrompidas de forma compulsória, com o escopo de manter as pessoas 

em suas residências, evitando aglomerações, e assim diminuir a 

proliferação do vírus. No entanto, defendem que algumas atividades são 

consideradas essenciais pela Constituição Federal, não podendo haver 

qualquer impedimento ou intenção de aleijá-las por normas 

hierarquicamente inferiores. À vista disso, pontuam que o Prefeito 

Municipal de Rosário Oeste/MT, João Balbino, publicou o Decreto nº 

14/2020 no qual não mencionou o exercício da advocacia como essencial, 

proibindo de certa maneira o atendimento de cidadãos que buscam um 

advogado para resolver casos de urgências, tais como aqueles que 

envolvem réu preso, menores, flagrantes de delitos e "Maria da Penha", 

entre outros. Argumentam que não se pode proibir que o advogado atenda 

a esses clientes em seus escritórios, tampouco querer que o advogado 

passe a atendê-los em sua casa. Aduzem que ao editar o Decreto nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 675 de 730



014/2020, o prefeito de Rosário Oeste deixou de observar o artigo 133 da 

CF/88, assim como o artigo 7º, I, do Estatuto da Advocacia, ferindo o 

direito dos impetrantes, que atuam como causídicos nesta comarca, bem 

como de toda a classe de advogados da 4ª Subseção da OAB/MT, ao livre 

exercício da profissão, considerada como indispensável à administração 

da justiça. Diante disso, impetraram o presente Mandado de Segurança 

visando impedir o ato ilegal de proibição de abertura e normal 

funcionamento dos escritórios de advocacia. Em sede liminar requerem 

que o impetrado seja compelido a aditar o Decreto nº 014/2020 para 

considerar o exercício da advocacia como essencial, de modo a viabilizar 

que os impetrantes possam exercer a função social e precípua da classe. 

Subsidiariamente pleiteiam seja declarado nulo o Decreto Municipal nº 

014/2020 por violar normas hierarquicamente superiores. Com a inicial, 

juntaram documentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

pelo indeferimento da liminar e, no mérito, a denegação da ordem. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009 para a 

concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: que haja relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e, também, que haja a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, 

ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, 

se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento 

jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, 

nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009. No caso 

vertente, pelos argumentos e documentos atrelados à petição inicial, não é 

cabível o deferimento da liminar pretendida. A violação ao direito líquido e 

certo alegada pelos impetrantes não foi demonstrada de plano, tampouco 

o alegado perigo da demora, conforme passo a expor. Isso porque, em 

sede de cognição sumária, não vislumbro que a ausência dos escritórios 

de advocacia no rol de atividades essenciais implique proibição ao 

trabalho do advogado (ou mesmo impedimento ao livre exercício de sua 

função), mas tão somente a proibição de acesso do público ao local físico 

onde a atividade normalmente é desenvolvida (escritório de advocacia), de 

modo que uma interpretação a contrário sensu é dizer que “está permitida 

a atividade interna, desde que não haja atendimento presencial dos 

clientes". Tanto é que o artigo 7º do Decreto nº 014/2020 permitiu 

expressamente o funcionamento do comércio na modalidade "delivery". A 

grave medida adotada pela Administração Pública municipal de Rosário 

Oeste é acertada e encontra-se no contexto de contenção de uma grave 

pandemia, de modo que as medidas de restrição às atividades comerciais 

estão consubstanciadas nas recomendações da Organização Mundial de 

Saúde, em colaboração com diversas comunidades científicas, visando 

conter a escalada exponencial da contaminação e o colapso dos sistemas 

de saúde. Além disso, se insere nas competências comum, concorrente e 

suplementar dos Municípios (CF, artigos 23, II e IX, 24, XII e 30, II, 

respectivamente) de legislarem sobre saúde e sua defesa, com base nas 

quais, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente proferida 

na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 672, afirmou a 

primazia do pacto federativo e autonomia dos entes federativos como 

fundamentos para manter e reforçar medidas adotadas em âmbito 

estadual e municipal, ainda que mais restritivas que aquelas adotadas pelo 

Poder Executivo Federal. Nesse caso específico, permitir a abertura dos 

escritórios de advocacia, que afeta e estimula diretamente a circulação de 

vários advogados com escritórios nesta comarca, seus empregados, 

estagiários e clientes, alguns, inclusive, insertos no grupo de risco (idosos 

e portadores de doenças pré-existentes), vai na contramão de todas as 

recomendações dos órgãos técnicos de saúde e vigilância sanitária. Não 

obstante os autores defendam que a sua atividade é eminentemente 

essencial e necessária à população, e por isso deveria estar livre dos 

efeitos da ordem de fechamento dos estabelecimentos comerciais prevista 

no Decreto Municipal Decreto nº 014/2020, a premissa é equivocada e 

parte-se da ficção de que os outros empresários e profissionais liberais 

em suas atividades não exercem atividades relevantes, essenciais e 

necessárias à vida em sociedade. Há um universo de atividades 

econômicas que são essenciais e necessárias e encontram-se também 

submetidas à restrição imposta. Exemplificá-las é desnecessário. Basta 

pensar nos diversos comércios e serviços que se oferecem com 

fundamento no princípio da liberdade da atividade econômica, também 

assegurado expressamente na Constituição Federal. Querer excluir-se de 

um comando que tem por primazia a proteção à saúde das pessoas 

implicaria pôr em risco o direito à vida, dada a proporção do avanço do 

covid-19 no Estado de Mato Grosso. A solidariedade, além de constituir 

objetivo da República Federativa do Brasil (CF, art. 3º, I), é também um 

dever jurídico da Administração Pública, que in casu se materializa na 

ordem municipal questionada. Não se está afirmando ser a advocacia 

desprovida de essencialidade para a população rosariense, pelo contrário, 

como mencionando pelos próprios impetrantes na exordial, o direito ao 

livre exercício da profissão, assim como a indispensabilidade da 

advocacia à administração da justiça estão previstos na Constituição 

Federal. Ocorre que tais argumentos, por si sós, não servem como 

fundamento para declarar nulo o ato tido como coator, quando este 

pretende preservar direitos igualmente fundamentais como a saúde e a 

vida, que são consequência imediata da consagração da dignidade da 

pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. É 

certo que os direitos constitucionais não se excluem e nem se 

sobrepujam, diante de colisões compete ao magistrado, por meio de um 

juízo adequado de ponderação, e casuisticamente, relativizar os valores 

em discussão visando albergar ambas as esferas protegidas. No presente 

caso, é imperioso reconhecer que a abertura de escritórios de advocacia, 

embora restrinja de certa forma a atividade da advocacia, é medida mínima 

diante da crise decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) que 

não apenas este município, mas o mundo, enfrenta, não podendo a 

vontade particular dos impetrantes de atender seus clientes nos seus 

estabelecimentos se sobrepor ao direito fundamental à vida, à saúde e à 

integridade física de uma coletividade. Ademais, o exercício da profissão 

dos impetrantes não lhes está sendo vedado, muito menos o atendimento 

aos seus clientes – seja casos graves ou eletivos-, o qual poderá ser 

prestado de forma remota, (aliás, como vários serviços, inclusive o próprio 

Poder Judiciário), por meio de atendimentos na modalidade de teletrabalho, 

utilizando-se das mais diversas tecnologias disponíveis (internet, celular, 

whatsapp, skype, e-mail, telefone etc.), visto que a advocacia é uma 

atividade plenamente compatível com tal a modalidade de atendimento. 

Outrossim, em sentido contrário ao afirmado pelos impetrantes, não há que 

se falar que caso o atendimento do cliente não seja presencial no 

escritório, necessariamente deverá ocorrer na residência do advogado. 

Caso assim fosse, seria de igual forma tornar a norma municipal, ora 

atacada, letra morta, já que o objetivo de manter o isolamento social seria 

desrespeitado. Nesse ponto, destaco a precisa menção ministerial no 

sentido de que "tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público (que 

também, nos termos do artigo 127 da CF, é essencial para a função 

jurisdicional do Estado), estão fechados para atendimento ao público". No 

entanto, "os serviços continuam a ser prestados sob o regime do 

teletrabalho obrigatório, pelos meios remotos à disposição, que são 

abundantes nesse tempo contemporâneo". Consigno, por fim, a ausência 

de qualquer prejuízo à classe diante da “restrição” de não abertura dos 

escritórios de advocacia, visto que já foi adotada a suspensão de todos 

os prazos processuais em âmbito nacional, além de audiências, sessões 

de julgamento, em face do grande risco de contaminação de servidores e 

público em geral, razão pela qual não há sentido em aplicar regra diversa 

para a advocacia. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR postulado pelos impetrantes. Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, LMS). Dê-se ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, inciso II, LMS). Prestadas as informações, vistas 

ao Ministério Público para manifestação no prazo de 10 dias (art. 12, LMS). 

Após, conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Rosário 

Oeste/MT, 14 de abril de 2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009250-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDONEY VIEIRA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1009250-27.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EVANDONEY VIEIRA DA SILVA CUNHA REQUERIDO: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. À vista da contestação colacionada 

aos autos, Id. 16084420, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal. Ademais, considerando o lapso 

temporal desde a propositura da demanda, deverá, no mesmo prazo, 

manifestar o interesse pela apreciação do pedido liminar, devendo 

especificar a situação atual do contrato firmado com o requerido. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 14 de março 

de 2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000528-40.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000528-40.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO LUIZ DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela 

antecipada, a parte autora requer a concessão imediata do beneficio de 

prestação continuada assistencial, uma vez que preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. DECIDO. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 300 do 

CPC, bem como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de aplicação 

restrita no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais. No 

plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da autora ou, de outro modo, 

pode-se dizer que sem a realização da prova pericial e estudos sociais é 

impossível antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo 

que dar caráter de execução provisória a uma sentença que não existe. 

No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da 

tutela de mérito, a concessão do benefício de prestação assistencial. A 

prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a 

probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de 

plano. Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para 

convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial. Isso 

porque, os documentos acostados aos autos pela parte autora, numa 

cognição não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, 

caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória. Ademais, nada consistente nos autos consubstancia a 

urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. Alegações de 

necessidade premente não servem, por si sós, sem evidências 

confirmadas, para aferir o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, por ora ausente. Nesse ponto, vale registrar como ponto a 

afastar a urgência reclamada, que a cessação do benefício na esfera 

administrativa ocorreu ainda no ano de 2017. Não se sustenta a alegada 

urgência na concessão da decisão judicial diante da inércia da própria 

parte em buscar uma decisão judicial capaz de reverter a decisão 

negativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, 

porquanto não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil. 4 - OFICIE-SE à APS de Rosário 

Oeste/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS da parte autora e, se casado ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que 

deverá a Secretaria da Vara encaminhar os dados constantes dos autos. 

5- NOTIFIQUE-SE a Assistente Social credenciada para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar o laudo de estudo socioeconômico. 6 - Com aporte 

do estudo socioeconômico realizado, CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

se manifestará sobre o estudo social. 7– Após a apresentação da 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o estudo socioeconômico, quando poderá, se for o 

caso, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Serve a 

presente decisão de ofício e mandado de intimação no que couber. Suelen 

Barizon Hartmann Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-37.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000470-37.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MANOEL RAMOS DA 

SILVA Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

Banco do Brasil em face Manoel Ramos da Silva, ambos qualificados nos 

autos. Recebo a execução. Em razão disso, CITE-SE o devedor para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda 

o oficial de justiça à penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado. Realizada a penhora na presença do 

executado, reputar-se-á devidamente intimado, dispensando a expedição 

de novos atos. Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado 

de citação, na forma do art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o 

devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 08 de abril de 

2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000495-50.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO KMIECICK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000495-50.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOAO KMIECICK 

Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

do Brasil em face João Kmiecick, ambos qualificados nos autos. Recebo a 

execução. Em razão disso, CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade. Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial 

de justiça à penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Realizada a penhora na presença do 

executado, reputar-se-á devidamente intimado, dispensando a expedição 

de novos atos. Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado 

de citação, na forma do art. 915 e seguintes do CPC. Não encontrando o 

devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 13 de abril de 
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2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000529-25.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000529-25.2020.8.11.0032. 

AUTOR: JOSE BENEDITO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - Recebo a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela 

antecipada, a parte autora requer a concessão imediata do benefício de 

aposentadoria por idade rural, uma vez que preencheria as condições 

para percepção do benefício pretendido. DECIDO. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 300 do CPC, bem 

como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de aplicação restrita 

no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais. No plano 

judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da autora ou, de outro modo, 

pode-se dizer que sem a realização da oitiva de testemunhas é impossível 

antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar 

caráter de execução provisória a uma sentença que não existe. No caso 

sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, concessão do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade 

de segurada especial. A prova material acostada nos autos não é 

suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da 

prestação jurisdicional de plano. Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações 

esposadas na inicial. Isso porque, os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a 

necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, 

a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória. Nesse ponto, vale registrar como ponto a 

afastar a urgência reclamada, que o indeferimento do pedido de benefício 

na esfera administrativa ocorreu ainda no ano de 2017 (31142395). Não 

se sustenta a alegada urgência na concessão da decisão judicial diante 

da inércia da própria parte em buscar uma decisão judicial capaz de 

reverter a decisão negativa. Ademais, nada consistente nos autos 

consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Alegações de necessidade premente não servem, por si sós, sem 

evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto não atendidos os 

requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código de Processo 

Civil. 4 - OFICIE-SE à APS de Rosário Oeste - MT para que, no prazo de 15 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem 

como de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 - CITE-SE a Autarquia 

demandada nos termos da petição inicial, bem como para apresentar 

contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte autora, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 6 

– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS 

para designação da audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Serve a presente decisão 

de ofício e mandado de intimação no que couber. Suelen Barizon Hartmann 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000781-62.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANEA MARIA DA CUNHA AZAMBUJA (REU)

CEZAR WAGNER VIEIRA DA CUNHA (REU)

JANUZA CIRLENE DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000781-62.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): NARCIZA DE CAMPOS REU: JANUZA CIRLENE DA CUNHA, 

CEZAR WAGNER VIEIRA DA CUNHA, JANEA MARIA DA CUNHA 

AZAMBUJA Vistos. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, 

proposta por Narciza de Campos em face de Januza Cirlene da Cunha 

Hilário, Wagner Vieira da Cunha e Janea Maria da Cunha Azambuja, todos 

qualificados nos autos. Narra a autora que os requeridos são filhos de 

seu ex-marido, Severino Vieira da Cunha, falecido em 06.02.2018, com 

quem vive em união estável desde 2012, e se casou no ano de 2017. 

Sustenta que juntamente com o ex-marido adquiriu um imóvel no município 

de Jangada/MT, sendo realizado contrato de compra e venda em nome da 

autora, e do de cujus, e que, para complementar a renda, alugaram o 

referido imóvel. Aduz que após o óbito do ex-cônjuge, o então inquilino 

desocupou o imóvel, porém entregou as chaves aos requeridos Janusa e 

Cesar. Alega que tentou retomar as chaves com requeridos, porém sem 

sucesso, sendo que os requeridos, à sua revelia, alugaram o imóvel para 

outro inquilino e usufruem dos valores oriundos da locação, o que está 

prejudicando a autora, que é a verdadeira proprietária do imóvel. Diante 

disso, requerer liminarmente a expedição do mandado de reintegração de 

posse do imóvel descrito na inicial e, no mérito, a manutenção da liminar e 

a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos meses de aluguéis 

recebidos. Com a inicial, juntou documentos. Em decisão proferida Id. 

238446651 foi determinada a emenda da inicial para incluir no polo 

passivo, também, o atual inquilino do imóvel. Em petição Id. 25215622 a 

autora emendou a inicial para incluir Patrícia Ramos da Silva no polo 

passivo. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial, bem como sua emenda. 

Trata-se de ação de reintegração de posse promovida pela requerente 

que pretende ser reintegrada na posse indireta que exercia sobre o imóvel 

descrito e caraterizado na inicial, supostamente ocupado por inquilino que 

firmou contrato exclusivamente com os filhos do seu ex-cônjuge, já 

falecido, à sua revelia. Inicialmente, reputo despicienda a designação de 

audiência de justificação de posse, prevista no rito especial (art.562, 

CPC), eis que tal solenidade visa apenas dar maior subsídio de prova para 

concessão ou não do pedido liminar e, no caso dos autos, os documentos 

que instruem o pedido são aptos para apreciação do pedido de tutela de 

urgência vindicado. Soma-se a isso, a necessária observância às 

medidas preventivas à propagação do COVID-19, tomadas no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, em especial a Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de Março de 2020. Os fatos descritos na exordial possessória 

versam sobre reintegração de posse por força nova, já que o alegado 

esbulho ocorreu em 05/11/2018 e a ação ajuizada em 11/09/2019, da qual 

a concessão de liminar encontra regulamento próprio no art. 562, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 562. Estando a petição inicial 

devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do 

mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, 

determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu 

para comparecer à audiência que for designada”. Tecendo comentários 

sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil 

Comentado, pág. 749) asseveram que: “ao aludir à petição inicial 

devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a 

concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, 

juntada com a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que 

sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental 

capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos 

do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na 

forma antecipada”. Com isto, evidencia-se que a concessão da tutela 

antecipada no âmbito das ações possessórias impõe a análise de 

manancial probatório apto a descerrar, ainda que em juízo de cognição 

sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, o qual 
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colaciono abaixo, ante a sua importância: “Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração”. In casu, não restam preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar. Isso porque em que pese indícios suficientes quanto 

a comprovação da posse da autora, não restou evidenciado de forma 

inequívoca o esbulho possessório. Observa-se que o de cujus Severino 

Vieira da Cunha era proprietário de ao menos 50% (cinquenta por cento) 

do bem, em razão do casamento com a autora, e com o seu óbito a posse 

(ainda que indireta) por ele exercida foi transferida tanto à sua 

ex-cônjuge, ora autora, como também aos seus filhos, estes, em razão de 

sucessão hereditária. A propósito, é o que estabelece o artigo 1.206 do 

Código Civil, que apregoa que "a posse transmite-se aos herdeiros ou 

legatários do possuidor com os mesmos caracteres". Complementando, o 

art. 1.207 do mesmo Código enuncia que "o sucessor universal continua 

de direito a posse do seu antecessor". Maria Helena Diniz, comentando o 

tema, assevera que "aberta a sucessão, a posse da herança adquire-se 

ope legis. Nessa transmissão causa mortis os herdeiros ou legatários 

tomam o lugar do de cujus, continuando a sua posse, com mesmos 

caracteres" (Código civil anotado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 

809). Assim, considerando a ausência de comprovação de abertura de 

inventário ou partilha dos bens de Severino Vieira da Cunha, inviável o 

deferimento de liminar tal como requerido pela autora, uma vez que resta, 

ao menos nessa fase de cognição sumária, evidenciada a composse 

entre os litigantes, e ausente, portanto, o esbulho possessório. Por outro 

lado, a composse entre os litigantes significa dizer que todos podem 

exercer atos de posse, desde que não excluam os demais 

compossuidores, inclusive autorizando-se o ajuizamento de ações 

possessórias entre estes, mas apenas a fim de assegurar o pleno 

exercício dos direitos inerentes à composse, sem exclusões. No caso dos 

autos, estão demonstrados fortes indícios de que o exercício da posse 

pelos requeridos está excluindo o seu exercício pela autora. Assim, 

apesar não vislumbrar, neste momento, hipótese de deferimento da liminar 

nos termos requeridos pela autora, visando minorar eventuais prejuízos 

DETERMINO a intimação da parte requerida PATRÍCIA RAMOS DA SILVA 

para que passe a depositar em juízo os valores a título de aluguel do 

imóvel, por meio de Guia Judicial vinculada a estes autos, até ulterior 

deliberação. Ademais, advirto as partes que tragam aos autos, na primeira 

oportunidade, informações acerca do inventário do de cujus Severino 

Vieira da Cunha. À mingua de elementos contrários e em homenagem à 

presunção de veracidade que a lei confere a declaração de pobreza 

sujeitada pela parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Citem-se 

as partes requeridas para, querendo, responderem a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se. Após, 

conclusos para deliberação. Retifique-se a autuação dos autos para 

incluir no polo passivo a parte Patrícia Ramos da Silva. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. . Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-47.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JURENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000976-47.2019.8.11.0032; Valor causa: R$ 

6.405,75; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora/Recorrida, a fim de que 

apresente Contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal. ROSÁRIO 

OESTE, 15 de abril de 2020 ARIELLE SA GALLIO BALBINO Analista 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO 

OESTE E INFORMAÇÕES: PRAÇA MANOEL LOUREIRO, 133, CENTRO, 

ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 33561371

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-44.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Reclamada para manifestar-se em relação à petição da 

parte Autora constante no andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIR AUGUSTO LINO OAB - MT9137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SABINO CALDEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação para que Traga o autor ,o comprovante de pagamento das taxas 

e custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento 

da exordial.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000351-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA GARCIA VILELA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA GERMANA DE MORAES OAB - MT8077/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

 

intimação, cujo fito é: intimar o requerido para apresentar contrarrazões ao 

recurso do requerente , nos termos do art. 1.010, § 1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000352-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR BORGES LEAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER Rua 

Benjamin Constant, 99, Centro, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: Diligência: ID. Erro 

de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO: Alexandre P. Chiovitti PROCESSO n. 

1000352-32.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 
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[Desapropriação]->DESAPROPRIAÇÃO (90) POLO ATIVO: Nome: SANTO 

ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA Endereço: Avenida Santo Antônio, 

254, Centro, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LEONOR BORGES LEAL Endereço: Rua dos Salesianos, 

365, Centro, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 30 (trinta ) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHONIELLY APARECIDA VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000754-16.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 19.226,37 POLO ATIVO: 

Nome: ANTHONIELLY APARECIDA VITAL Endereço: RUA 03, 12, ALTOS 

DO LEVERGER, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-41.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA ELIZA DE LOURDES DOS REIS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-26.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA ELIZA DE LOURDES DOS REIS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos. 

bem com, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte da sentença proferida nos autos, bem 

como PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 14 de abril de 

2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos, 

bem como, PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO. Santo Antônio do 

Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos, 

bem como, PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO. Santo Antônio do 

Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos, 

bem como, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO. Santo Antônio do 

Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos, 

bem como, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO. Santo Antônio do 

Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 
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INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da sentença proferida nos autos, 

bem como, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO. Santo Antônio do 

Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001692-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA LIS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001692-11.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: CLARA LIS DE ALMEIDA Vistos 

etc. INTIME-SE, pessoalmente, o requerente/exequente à manifestação em 

termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia ensejará 

a presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III e VIII). 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-19.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOZILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000866-19.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JOZILENE MARIA 

DA SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi 

condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa 

de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LEITE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000266-61.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIO LEITE DE 

QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000418-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA FRANCISCA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - 864.725.691-34 

(REPRESENTANTE)

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000418-12.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIZA 

FRANCISCA XAVIER REPRESENTANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi 

condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa 

de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001722-46.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE MARIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001722-46.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BRUNO ROBERTO 

TEIXEIRA DE SOUZA - ME EXECUTADO: FABIANE MARIA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. INTIME-SE, pessoalmente, o 

requerente/exequente à manifestação em termos de prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. A inércia ensejará a presunção de desistência 

em relação a esta lide (CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUBISON EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERSON ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para no prazo de 5 (dias) 
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informar os dados bancários e CPF do titular, para expedição de alvára 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para informar o número da 

conta para liberação do valor depositado. Santo Antônio do Leverger, 15 

de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-52.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001019-52.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ALEX SANDRO 

VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar 

o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze 

dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do 

CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-22.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001021-22.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.119,97 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Endereço: Rodovia Hilario de 

Almeida, Sitio Acorizal, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-22.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO das partes em termos de prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001023-89.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 15 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO · Intimação das partes para que manifestem, no prazo de 05 

dias, o que entender de direito, em relação a certidão de intempestividade 

id 30629975. Santo Antônio do Leverger, 15 de abril de 2020 ALBERTO 

DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000402-58.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOAO NUNES FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-83.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

8010149-83.2014.8.11.0053. REQUERENTE: MARCIO PIMENTEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000493-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DANIELLE CRISTINA DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. RECEBO o recurso 

inominado interposto. DÊ-SE vistas dos autos à parte contrária para 

manifestação. Decorrido o prazo, ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio 

Colégio Recursal, com as cautelas devidas e as nossas homenagens. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000805-27.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000805-27.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: CINTIA RODRIGUES DE AMORIM Vistos etc. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada. Após, AO 

ARQUIVO COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-66.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO SANTANA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010079-66.2014.8.11.0053. REQUERENTE: ANICETO SANTANA 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre o objeto da 

presente demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 22, 

parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O 

ACORDO supra citado, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, 

com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001679-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESUEL DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

ALUIZIO PEREIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEAMENTO ECO VILLE PANTANAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001679-12.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ALUIZIO PEREIRA PLACIDO, 

JESUEL DA SILVA LIMA REQUERIDO: LOTEAMENTO ECO VILLE 

PANTANAL Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre o objeto da 

presente demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 22, 

parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O 

ACORDO supra citado, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, 

com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001498-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001498-45.2018.8.11.0053. REQUERENTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso pedido da 

requerente, mister a extinção deste processo face à desistência. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda movida, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JONE DA SILVA ABADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001657-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ALAN JONE DA SILVA 

ABADIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, 

aludindo omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação 

do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com razão a 

embargante. Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, que é 

devido em vista da falta de adimplemento da fatura. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos, mas, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para condenar 

a autora/embargada a pagar o valor descrito no pedido contraposto. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-35.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE JESUS RIBEIRO TAMBELLINI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

CIMONE FONSECA DA SILVA OAB - MT25561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000216-35.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CASSIA DE JESUS RIBEIRO 

TAMBELLINI COSTA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-93.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL LISBOA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000238-93.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ABEL LISBOA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL LISBOA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000237-11.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ABEL LISBOA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000271-83.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELISA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-98.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000270-98.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELISA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-78.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL LISBOA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000239-78.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ABEL LISBOA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDERSON DE SOUSA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000259-69.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLEIDERSON DE SOUSA 

TORRES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-68.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000272-68.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELISA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000273-53.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELISA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000274-38.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELISA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDERSON DE SOUSA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000260-54.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLEIDERSON DE SOUSA 

TORRES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-08.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESONIAS ANTONIO ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000276-08.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JESONIAS ANTONIO 

ROBERTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESONIAS ANTONIO ROBERTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000277-90.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JESONIAS ANTONIO 

ROBERTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-75.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESONIAS ANTONIO ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000278-75.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JESONIAS ANTONIO 

ROBERTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-30.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000281-30.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE SANTOS DE PAULO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESONIAS ANTONIO ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000279-60.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JESONIAS ANTONIO 

ROBERTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-97.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000283-97.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE SANTOS DE PAULO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-15.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000282-15.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE SANTOS DE PAULO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000285-67.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIANA DA FONSECA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-52.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000286-52.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIANA DA FONSECA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000287-37.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIANA DA FONSECA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-45.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000280-45.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE SANTOS DE PAULO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARYSTHELLAYNE CORREA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000289-07.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARYSTHELLAYNE CORREA 

DA COSTA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BRAZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000292-59.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PEDRO BRAZ LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARYSTHELLAYNE CORREA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000288-22.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARYSTHELLAYNE CORREA 

DA COSTA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-89.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARYSTHELLAYNE CORREA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000290-89.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARYSTHELLAYNE CORREA 

DA COSTA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BRAZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000293-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PEDRO BRAZ LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 
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baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BRAZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000291-74.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PEDRO BRAZ LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESONIAS ANTONIO ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000275-23.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JESONIAS ANTONIO 

ROBERTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-82.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000284-82.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE SANTOS DE PAULO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BRAZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000294-29.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PEDRO BRAZ LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000297-81.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIANA DA FONSECA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 
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do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000296-96.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIANA DA FONSECA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BRAZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000295-14.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PEDRO BRAZ LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARYSTHELLAYNE CORREA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000298-66.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARYSTHELLAYNE CORREA 

DA COSTA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARYSTHELLAYNE CORREA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000299-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARYSTHELLAYNE CORREA 

DA COSTA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-86.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN DA SILVA ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001493-86.2019.8.11.0053. REQUERENTE: YASMIN DA SILVA 

ALBUQUERQUE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter 

havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não 
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conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida 

sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

YASMIN DA SILVA ALBUQUERQUE DA SILVA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice 

do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação 

desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e 

Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO 

SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JUNIOR PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001609-92.2019.8.11.0053. REQUERENTE: RODRIGO JUNIOR PADILHA 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões 

preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos noticiados 

perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A 

improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por RODRIGO JUNIOR PADILHA. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto para condenar a autora a pagar o valor descrito no pedido 

contraposto. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, passa-se à análise do mérito da 

causa. Os pedidos iniciais procedem em parte. In casu, denotam-se que 

alguns fatos restaram noticiados nos autos e não foram rechaçados pela 

parte adversária, ensejando a presunção de veracidade (CPC, art. 374, III): 

(i) o anterior contrato entabulado entre as partes; (ii) a retenção do salário 

pela parte requerida. Em nosso sentir a retenção do salário pela instituição 

financeira mostrou-se ilegal e abusiva. Não podemos, nos dias atuais, 

permitir a justiça com as próprias mãos. A utilização do poderia em 

detrimento dos menos privilegiados (seja qualquer acepção – física, 

financeira ou qualquer outra). A parte requerida deveria ter provocado o 

Poder Judiciário para se ver ressarcida do inadimplemento do requerente. 

Se ato hostil e inopinado, certamente, carreou diversos problemas à parte 

requerente, pois a retenção do numerário da parte é ato de extrema 

gravidade, já que prova a parte de angariar seus víveres à sobrevivência 

sua e de sua família. A jurisprudência acoroçoa tal entendimento: 

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PACTA 

SUNT SERVANDA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA 

SALÁRIO – LIMITAÇÃO 30% - CABÍVEL – RETENÇÃO INTEGRAL DO 

SALÁRIO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO - 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – MULTA DIÁRIA – QUANTUM FIXADO – MANUTENÇÃO – 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Com a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, nos contratos bancários, preceito legal de ordem 

pública e interesse social (art. 1º), houve a relativização do princípio da 

“pacta sunt servanda”, devendo a autonomia da vontade, ser analisado de 

forma conjunta aos princípios que regem o sistema consumerista. É válido 

o desconto em conta corrente do devedor de prestações contratadas, 

mas superando a limitação de 30%, devem sofrer a limitação, 

atentando-se ao caráter alimentar da verba. A retenção do vencimento de 

correntista em conta salário, com o propósito de honrar débito deste com a 

instituição bancária, enseja na reparação por danos morais. A indenização 

por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Estando dentro 

deste parâmetro não há como decotar o valor arbitrado corretamente pelo 

magistrado de piso. Por se tratar de relação contratual, os juros moratórios 

sobre indenização por danos morais deverão incidir a partir da citação 

válida. A multa diária deve ser fixada em valor suficiente para compelir a 

parte à prática da ordem judicial” (Ap 73201/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, 

Publicado no DJE 06/11/2015 – grifos nossos). As alegações da parte 

requerida não convencem. Ora, se houvesse problemas com o numerário 

depositado em sua conta bancária, bastaria lançar mão dos meios 

próprios (denúncia ao Bacen ou MP), para ver solvida a quizila. Não há 

qualquer documento atestando a suspeita de fraude acerca do numerário 

na conta bancária da parte requerente. Mas, reitere-se, a parte requerida 

não poderia, jamais, simplesmente, bloquear, sem tomar qualquer outra 

providência, e por tempo indeterminado, um numerário que não lhe 

pertence (é de propriedade do cliente/consumidor e não da instituição 

financeira, que é mera depositária). Os danos morais são devidos. Os 

pedidos atinentes à obrigação de fazer também são procedentes. A parte 
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requerente não pode ficar jungida a retirar dinheiro somente da boca do 

caixa. Assim como todos os demais clientes/consumidores, possui a 

prerrogativa de acessar os demais canais oferecidos pela instituição 

financeira para ter acesso ao seu dinheiro depositado. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por TATIANE DE SOUZA BATISTA, 

para: (i) DETERMINAR à requerida permita, à parte requerente, retirar 

numerário de sua conta bancária, por qualquer dos canais de acesso 

disponibilizados pelo banco aos demais clientes (caixa eletrônico, celular, 

intrenet); e, (ii) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que 

devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 

um por cento desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado 

o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000485-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARBOSA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000485-85.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): NELSON BARBOSA DE AMORIM RÉU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 03 de Dezembro de 2019. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-85.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FRANCISCO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. A parte requerida informou o cumprimento da obrigação 

acostando aos autos comprovante de depósito em favor da parte autora, 

conforme ID 24397834. Em contínuo, a parte autora requereu a expedição 

de alvará para levantamento do valor depositado. Sendo assim, expeça-se 

Alvará de transferência eletrônica do valor depositado (ref. ID 24397834) 

para a conta bancária declinada pela parte autora na petição ID 26673413. 

Cumprida a providência, tornem os autos conclusos para a extinção pelo 

pagamento. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia, 07 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-87.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. A parte requerida informou o cumprimento da obrigação 

acostando aos autos comprovante de depósito em favor da parte autora, 

conforme ID 29984023. Em contínuo, a parte autora requereu a expedição 

de alvará para levantamento do valor depositado (ID 30075833). Sendo 

assim, expeça-se Alvará de transferência eletrônica do valor depositado 

(ref. ID 29984023) para a conta bancária declinada pela parte autora na 

petição ID 30075833, eis que sua causídica tem poderes para receber e 

dar quitação, conforme procuração acostada à inicial. Cumprida a 

providência, tornem os autos conclusos para a extinção pelo pagamento. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix do 

Araguaia, 07 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-96.2011.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIANO PINHEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIANE GUERRA DA SILVA OAB - GO0030302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO INDALECIO (EXECUTADO)

 

Certifico para os devidos fins que, compulsando os autos constatei que 

estão paralisdos desde 2012, desta forma em atendimento ao contido no r. 

despacho de item 34.1 projudi, deve ser o advagado da autora a 

manifestar nos autos no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção do 

feito. Guiamar Queiroz de Assis - Diretor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-96.2011.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIANO PINHEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIANE GUERRA DA SILVA OAB - GO0030302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO INDALECIO (EXECUTADO)

 

Certifico para os devidos fins que, compulsando os autos constatei que 

estão paralisdos desde 2012, desta forma em atendimento ao contido no r. 

despacho de item 34.1 projudi, deve ser o advagado da autora a 

manifestar nos autos no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção do 

feito. Guiamar Queiroz de Assis - Diretor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-68.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 26/07/2019 às 16hrs(MT).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-05.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000210-05.2020.8.11.0017. AUTOR: 

ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO REU: BANCO BRADESCO Vistos 

em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ADELIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, em face de BANCO BRADESCO S.A, todos qualificados nos 

autos. Requer em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos 

dos empréstimos vinculados aos contratos 810328173 , 

810328626332477766, 362434870 e 379983974, vez que a requerente 

nunca contratou e nem mesmo recebeu esses valores, fazendo cessar os 

descontos de tarifas bancárias na conta 054667-6, agência 0618. Junta 

documentos que comprovam o alegado. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Como narrado anteriormente, cuida-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ADELIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, em face de BANCO BRADESCO S.A. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência é imprescindível à presença dos 

requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil: “art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Deste modo, constato que o pedido de tutela 

provisória de urgência preenche os referidos pressupostos, pois 

apresenta consigo, desde logo, os elementos para o acolhimento da 

pretensão aviada. Conforme narrado na inicial, a demandante demonstra 

não possuir tais dívidas em prol da requerida, eis que nunca solicitou ou 

contratou tais serviço com a mesma. Depreende-se pelos documentos 

acostados que a autora está sofrendo com descontos de supostos 

empréstimos consignados em seus benefícios previdenciários de 

aposentadoria por idade e pensão por morte, cujo recebimento de valores 

se dá no banco requerido, além de descontos advindos de supostos 

empréstimos de crédito pessoal em sua conta. A parte autora afirma que 

nunca realizou tal contrato ou autorizou que terceiros fizessem qualquer 

tipo de transação com bancos ou financeiras, bem como jamais teve seus 

documentos pessoais extraviados ou cedeu a terceiros, nem assinou 

documentos ou constituiu procurador para tanto. Assim resta comprovado 

a probabilidade do direito, visto que há indícios que a parte autora não está 

inadimplente de modo que originasse a cobrança das dívidas em apreço. 

Ademais, é evidente que a demandante não poderá demonstrar a 

ilegalidade das supostas cobranças, visto que nega a existência destas. 

Portanto, constato que a questão se trata de prova negativa, o que 

impossibilita o autor de demostrar de forma robusta a veracidade das 

arguições elencadas. Não obstante as arguições acima elencadas, 

verifico que a concessão do pedido de urgência não possui efeitos 

irreversíveis, uma vez que, caso aferido a existência de eventual dívida, 

poderá ser efetuada a devida cobrança pela parte requerida. Restam 

evidenciados, assim, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS 

REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DA 

AUTORA-AGRAVADA DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JAMAIS 

FORA CONTRAÍDO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENTES OS 

REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA 

EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. 1- Se por um lado a simples alegação de inexistência de 

dívida deve ser vista com reserva, somado ao fato de que o desconto 

questionado vem sendo realizado a mais de 02 anos, por outro não é justo 

permitir a continuidade dos descontos no benefício previdenciário da 

agravada, porquanto se trata de verba alimentar, sobretudo quanto se 

trata de pessoa carente, de parcos recursos financeiros. 2- Nesse 

contexto, necessário se fazer um juízo de ponderação de valores, de 

modo a prevalecer, até cognição exauriente, a tese sustentada na inicial, 

no sentido de que o contrato é inexistente, provavelmente levado a efeito 

por um falsário em nome da autora. Presente, destarte, a plausibilidade do 

direito invocado. Já o perigo de dano, este é presumido diante da 

continuidade do desconto no benefício previdenciário da autora, que se 

constitui em verba de caráter alimentar.”( AI 14092868520158120000 MS 

1409286-85.2015.8.12.0000, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 5ª 

Câmara Cível. Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva. Publicado em 

07.10.2015)(grifei) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIA PAGA ERRONEAMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que seja concedida a tutela 

antecipatória prevista no artigo 273 do CPC, é necessária a presença da 

existência de prova inequívoca, o convencimento do juiz da 

verossimilhança da alegação conjugada com o fundado receio do dano 

irreparável ou de difícil reparação, ou do abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório. 2. A tutela antecipatória só pode ser 

concedida em situações de necessidade, quando o indeferimento desta 

medida consistir na denegação de um direito, implicando na efetividade da 

prestação jurisdicional.” (AI 6255527 PR 0625552-7, Tribunal de Justiça do 

Paraná, 7ª Câmara Cível. Relatora: Denise Hammerschmidt. Julgado em 

13.04.2010)(grifei). Posto isso, o deferimento do pleito para determinar a 

imediata suspensão dos descontos indevidos é medida que se impõe. 

Assim, vislumbrando a presença dos requisitos legais, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos dos empréstimos de 

contratos número 810328173, 810328626332477766, 362434870 e 

379983974, bem como faça cessar eventuais descontos de tarifas 

bancárias na conta 054667-6, agencia 0618, até o deslinde da presente 

ação, bem como se abstenha de enviar futuras cobranças a autora 

relativo ao objeto desta demanda. Em caso de descumprimento desta 

decisão, será aplicada multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por fim, conforme preconiza o artigo 

334, parágrafo 4º, inciso I do CPC, a audiência de conciliação e mediação 

somente não será realizada quando ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Deste modo, 

consoante a normativa de solução de conflitos idealizada pelo atual códex 

processual civil, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de 

convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão 

de mediação a ser designada pela Gestora do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação. Proceda-se o necessário para a realização da Sessão 

de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das 

partes, se necessário. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

tornem-me os autos conclusos para prosseguimento do feito. Às 

providências, garantindo-se a prioridade de tramitação. São Félix do 

Araguaia/MT, 15 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-87.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 
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AUTOR(A): ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO REU: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ADELIA 

RODRIGUES DOS SANTOS, em face de BANCO CETELEM S.A, todos 

qualificados nos autos. Requer em sede de tutela de urgência, a 

suspensão dos descontos dos empréstimos vinculados aos contratos 

26-821667540/16, 51-821667537/16, 97-820844231/16, 26-821667544/16, 

51-821667542/16 e 97-820847328/16, vez que a requerente nunca 

contratou e nem mesmo recebeu esses valores, fazendo cessar os 

descontos de tarifas bancárias na conta 054667-6, agência 0618. Junta 

documentos que comprovam o alegado. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Como narrado anteriormente, cuida-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ADELIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, em face de BANCO CETELEM S.A. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência é imprescindível à presença dos 

requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil: “art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Deste modo, constato que o pedido de tutela 

provisória de urgência preenche os referidos pressupostos, pois 

apresenta consigo, desde logo, os elementos para o acolhimento da 

pretensão aviada. Conforme narrado na inicial, a demandante demonstra 

não possuir tais dívidas em prol da requerida, eis que nunca solicitou ou 

contratou tais serviços com a mesma. Depreende-se pelos documentos 

acostados que a autora está sofrendo com descontos de supostos 

empréstimos consignados em seus benefícios previdenciários de 

aposentadoria por idade e pensão por morte, cujo recebimento de valores 

se dá no banco Bradesco além de descontos advindos de supostos 

empréstimos de crédito pessoal em sua conta. A parte autora afirma que 

nunca realizou tal contrato ou autorizou que terceiros fizessem qualquer 

tipo de transação com bancos ou financeiras, bem como jamais teve seus 

documentos pessoais extraviados ou cedeu a terceiros, nem assinou 

documentos ou constituiu procurador para tanto. Assim resta comprovado 

a probabilidade do direito, visto que há indícios que a parte autora não está 

inadimplente de modo que originasse a cobrança das dívidas em apreço. 

Ademais, é evidente que a demandante não poderá demonstrar a 

ilegalidade das supostas cobranças, visto que nega a existência destas. 

Portanto, constato que a questão se trata de prova negativa, o que 

impossibilita o autor de demostrar de forma robusta a veracidade das 

arguições elencadas. Não obstante as arguições acima elencadas, 

verifico que a concessão do pedido de urgência não possui efeitos 

irreversíveis, uma vez que, caso aferido a existência de eventual dívida, 

poderá ser efetuada a devida cobrança pela parte requerida. Restam 

evidenciados, assim, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS 

REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DA 

AUTORA-AGRAVADA DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JAMAIS 

FORA CONTRAÍDO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENTES OS 

REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA 

EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. 1- Se por um lado a simples alegação de inexistência de 

dívida deve ser vista com reserva, somado ao fato de que o desconto 

questionado vem sendo realizado a mais de 02 anos, por outro não é justo 

permitir a continuidade dos descontos no benefício previdenciário da 

agravada, porquanto se trata de verba alimentar, sobretudo quanto se 

trata de pessoa carente, de parcos recursos financeiros. 2- Nesse 

contexto, necessário se fazer um juízo de ponderação de valores, de 

modo a prevalecer, até cognição exauriente, a tese sustentada na inicial, 

no sentido de que o contrato é inexistente, provavelmente levado a efeito 

por um falsário em nome da autora. Presente, destarte, a plausibilidade do 

direito invocado. Já o perigo de dano, este é presumido diante da 

continuidade do desconto no benefício previdenciário da autora, que se 

constitui em verba de caráter alimentar.”( AI 14092868520158120000 MS 

1409286-85.2015.8.12.0000, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 5ª 

Câmara Cível. Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva. Publicado em 

07.10.2015)(grifei) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIA PAGA ERRONEAMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que seja concedida a tutela 

antecipatória prevista no artigo 273 do CPC, é necessária a presença da 

existência de prova inequívoca, o convencimento do juiz da 

verossimilhança da alegação conjugada com o fundado receio do dano 

irreparável ou de difícil reparação, ou do abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório. 2. A tutela antecipatória só pode ser 

concedida em situações de necessidade, quando o indeferimento desta 

medida consistir na denegação de um direito, implicando na efetividade da 

prestação jurisdicional.” (AI 6255527 PR 0625552-7, Tribunal de Justiça do 

Paraná, 7ª Câmara Cível. Relatora: Denise Hammerschmidt. Julgado em 

13.04.2010)(grifei). Posto isso, o deferimento do pleito para determinar a 

imediata exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito é medida que se impõe. Assim, vislumbrando a presença dos 

requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, no 

sentido de determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

suspenda os descontos dos empréstimos de contratos número 

26-821667540/16, 51-821667537/16, 97-820844231/16, 26-821667544/16, 

51-821667542/16 e 97-820847328/16 até o deslinde da presente ação, 

bem como se abstenha de enviar futuras cobranças a autora relativo ao 

objeto desta demanda. Em caso de descumprimento desta decisão, será 

aplicada multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Por fim, conforme preconiza o artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso I do CPC, a audiência de conciliação e mediação 

somente não será realizada quando ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Deste modo, 

consoante a normativa de solução de conflitos idealizada pelo atual códex 

processual civil, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de 

convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão 

de mediação a ser designada pela Gestora do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação. Proceda-se o necessário para a realização da Sessão 

de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das 

partes, se necessário. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

tornem-me os autos conclusos para prosseguimento do feito. Às 

providências, garantindo-se a prioridade de tramitação. São Félix do 

Araguaia/MT, 15 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-72.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000212-72.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO REU: BANCO PAN 

Vistos em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ADELIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, em face de BANCO PANAMERICANO S.A, todos qualificados 

nos autos. Requer em sede de tutela de urgência, a suspensão dos 

descontos dos empréstimos vinculados aos contratos 50-321382034-7 e 

321381727-7, vez que a requerente nunca contratou e nem mesmo 

recebeu esses valores, fazendo cessar os descontos de tarifas 

bancárias na conta 054667-6, agência 0618. Junta documentos que 

comprovam o alegado. É o relatório. Fundamento e Decido. Como narrado 

anteriormente, cuida-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA movida por ADELIA RODRIGUES DOS SANTOS, em face de 

BANCO PANAMERICANO S.A. Quanto ao pedido de concessão de tutela 

de urgência é imprescindível à presença dos requisitos previstos no artigo 

300, do Código de Processo Civil: “art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Deste 

modo, constato que o pedido de tutela provisória de urgência preenche os 

referidos pressupostos, pois apresenta consigo, desde logo, os 
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elementos para o acolhimento da pretensão aviada. Conforme narrado na 

inicial, a demandante demonstra não possuir tais dívidas em prol da 

requerida, eis que nunca solicitou ou contratou tais serviços com a 

mesma. Depreende-se pelos documentos acostados que a autora está 

sofrendo com descontos de supostos empréstimos consignados em seus 

benefícios previdenciários de aposentadoria por idade e pensão por 

morte, cujo recebimento de valores se dá no banco Bradesco. A parte 

autora afirma que nunca realizou tal contrato ou autorizou que terceiros 

fizessem qualquer tipo de transação com bancos ou financeiras, bem 

como jamais teve seus documentos pessoais extraviados ou cedeu a 

terceiros, nem assinou documentos ou constituiu procurador para tanto. 

Assim resta comprovado a probabilidade do direito, visto que há indícios 

que a parte autora não está inadimplente de modo que originasse a 

cobrança das dívidas em apreço. Ademais, é evidente que a demandante 

não poderá demonstrar a ilegalidade das supostas cobranças, visto que 

nega a existência destas. Portanto, constato que a questão se trata de 

prova negativa, o que impossibilita o autor de demostrar de forma robusta 

a veracidade das arguições elencadas. Não obstante as arguições acima 

elencadas, verifico que a concessão do pedido de urgência não possui 

efeitos irreversíveis, uma vez que, caso aferido a existência de eventual 

dívida, poderá ser efetuada a devida cobrança pela parte requerida. 

Restam evidenciados, assim, os requisitos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO 

DA AUTORA-AGRAVADA DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JAMAIS 

FORA CONTRAÍDO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENTES OS 

REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA 

EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. 1- Se por um lado a simples alegação de inexistência de 

dívida deve ser vista com reserva, somado ao fato de que o desconto 

questionado vem sendo realizado a mais de 02 anos, por outro não é justo 

permitir a continuidade dos descontos no benefício previdenciário da 

agravada, porquanto se trata de verba alimentar, sobretudo quanto se 

trata de pessoa carente, de parcos recursos financeiros. 2- Nesse 

contexto, necessário se fazer um juízo de ponderação de valores, de 

modo a prevalecer, até cognição exauriente, a tese sustentada na inicial, 

no sentido de que o contrato é inexistente, provavelmente levado a efeito 

por um falsário em nome da autora. Presente, destarte, a plausibilidade do 

direito invocado. Já o perigo de dano, este é presumido diante da 

continuidade do desconto no benefício previdenciário da autora, que se 

constitui em verba de caráter alimentar.”( AI 14092868520158120000 MS 

1409286-85.2015.8.12.0000, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 5ª 

Câmara Cível. Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva. Publicado em 

07.10.2015)(grifei) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIA PAGA ERRONEAMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que seja concedida a tutela 

antecipatória prevista no artigo 273 do CPC, é necessária a presença da 

existência de prova inequívoca, o convencimento do juiz da 

verossimilhança da alegação conjugada com o fundado receio do dano 

irreparável ou de difícil reparação, ou do abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório. 2. A tutela antecipatória só pode ser 

concedida em situações de necessidade, quando o indeferimento desta 

medida consistir na denegação de um direito, implicando na efetividade da 

prestação jurisdicional.” (AI 6255527 PR 0625552-7, Tribunal de Justiça do 

Paraná, 7ª Câmara Cível. Relatora: Denise Hammerschmidt. Julgado em 

13.04.2010)(grifei). Posto isso, o deferimento do pleito para determinar a 

imediata exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito é medida que se impõe. Assim, vislumbrando a presença dos 

requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, no 

sentido de determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

suspenda os descontos dos empréstimos de contratos número 

50-321382034-7 e 321381727-7 até o deslinde da presente ação, bem 

como se abstenha de enviar futuras cobranças a autora relativo ao objeto 

desta demanda. Em caso de descumprimento desta decisão, será aplicada 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, 

até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Por fim, conforme preconiza o artigo 334, parágrafo 4º, inciso I do 

CPC, a audiência de conciliação e mediação somente não será realizada 

quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. Deste modo, consoante a normativa de solução 

de conflitos idealizada pelo atual códex processual civil, remeta-se o 

presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus 

patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser 

designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação. 

Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os 

autos conclusos para prosseguimento do feito. Às providências, 

garantindo-se a prioridade de tramitação. São Félix do Araguaia/MT, 15 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000213-57.2020.8.11.0017. AUTOR: 

ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos 

em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ADELIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, em face de BANCO SAFRA S.A, todos qualificados nos autos. 

Requer em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos dos 

empréstimos vinculados aos contratos 000002367766 e 000002367659, 

vez que a requerente nunca contratou e nem mesmo recebeu esses 

valores. Junta documentos que comprovam o alegado. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Como narrado anteriormente, cuida-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ADELIA 

RODRIGUES DOS SANTOS, em face de BANCO SAFRA S.A. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência é imprescindível à presença 

dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil: “art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Deste modo, constato que o pedido de tutela 

provisória de urgência preenche os referidos pressupostos, pois 

apresenta consigo, desde logo, os elementos para o acolhimento da 

pretensão aviada. Conforme narrado na inicial, a demandante demonstra 

não possuir tais dívidas em prol da requerida, eis que nunca solicitou ou 

contratou tais serviços com a mesma. Depreende-se pelos documentos 

acostados que a autora está sofrendo com descontos de supostos 

empréstimos consignados em seus benefícios previdenciários de 

aposentadoria por idade e pensão por morte, cujo recebimento de valores 

se dá no banco Bradesco. A parte autora afirma que nunca realizou tal 

contrato ou autorizou que terceiros fizessem qualquer tipo de transação 

com bancos ou financeiras, bem como jamais teve seus documentos 

pessoais extraviados ou cedeu a terceiros, nem assinou documentos ou 

constituiu procurador para tanto. Assim resta comprovado a probabilidade 

do direito, visto que há indícios que a parte autora não está inadimplente 

de modo que originasse a cobrança das dívidas em apreço. Ademais, é 

evidente que a demandante não poderá demonstrar a ilegalidade das 

supostas cobranças, visto que nega a existência destas. Portanto, 

constato que a questão se trata de prova negativa, o que impossibilita o 

autor de demostrar de forma robusta a veracidade das arguições 

elencadas. Não obstante as arguições acima elencadas, verifico que a 

concessão do pedido de urgência não possui efeitos irreversíveis, uma 

vez que, caso aferido a existência de eventual dívida, poderá ser 

efetuada a devida cobrança pela parte requerida. Restam evidenciados, 

assim, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS REALIZADOS 

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DA AUTORA-AGRAVADA 

DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JAMAIS FORA CONTRAÍDO – 
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TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS 

AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1- Se 

por um lado a simples alegação de inexistência de dívida deve ser vista 

com reserva, somado ao fato de que o desconto questionado vem sendo 

realizado a mais de 02 anos, por outro não é justo permitir a continuidade 

dos descontos no benefício previdenciário da agravada, porquanto se 

trata de verba alimentar, sobretudo quanto se trata de pessoa carente, de 

parcos recursos financeiros. 2- Nesse contexto, necessário se fazer um 

juízo de ponderação de valores, de modo a prevalecer, até cognição 

exauriente, a tese sustentada na inicial, no sentido de que o contrato é 

inexistente, provavelmente levado a efeito por um falsário em nome da 

autora. Presente, destarte, a plausibilidade do direito invocado. Já o perigo 

de dano, este é presumido diante da continuidade do desconto no 

benefício previdenciário da autora, que se constitui em verba de caráter 

alimentar.”( AI 14092868520158120000 MS 1409286-85.2015.8.12.0000, 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 5ª Câmara Cível. Relator: Des. 

Luiz Tadeu Barbosa Silva. Publicado em 07.10.2015)(grifei) “ AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARA DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA ERRONEAMENTE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Para que seja concedida a tutela antecipatória prevista no 

artigo 273 do CPC, é necessária a presença da existência de prova 

inequívoca, o convencimento do juiz da verossimilhança da alegação 

conjugada com o fundado receio do dano irreparável ou de difícil 

reparação, ou do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório. 2. A tutela antecipatória só pode ser concedida em situações 

de necessidade, quando o indeferimento desta medida consistir na 

denegação de um direito, implicando na efetividade da prestação 

jurisdicional.” (AI 6255527 PR 0625552-7, Tribunal de Justiça do Paraná, 7ª 

Câmara Cível. Relatora: Denise Hammerschmidt. Julgado em 13.04.2010)

(grifei). Posto isso, o deferimento do pleito é medida que se impõe. Assim, 

vislumbrando a presença dos requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, no sentido de determinar que a requerida, no prazo 

de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos dos empréstimos de contratos 

número 000002367766 e 000002367659 até o deslinde da presente ação, 

bem como se abstenha de enviar futuras cobranças a autora relativo ao 

objeto desta demanda. Em caso de descumprimento desta decisão, será 

aplicada multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Por fim, conforme preconiza o artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso I do CPC, a audiência de conciliação e mediação 

somente não será realizada quando ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Deste modo, 

consoante a normativa de solução de conflitos idealizada pelo atual códex 

processual civil, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de 

convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão 

de mediação a ser designada pela Gestora do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação. Proceda-se o necessário para a realização da Sessão 

de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das 

partes, se necessário. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

tornem-me os autos conclusos para prosseguimento do feito. Às 

providências, garantindo-se a prioridade de tramitação. São Félix do 

Araguaia/MT, 15 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação
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Parte(s) Polo Passivo:

espólio de TERCILIA LOPES JUNQUEIRA e ODILON JUNQUEIRA (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO (ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000137-98.2019.8.11.0039 Valor da 

causa: R$ 17.865,39 ESPÉCIE: [Adjudicação Compulsória]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) HERDEIROS: Nome: CATIENE DA 

SILVA GOMES Endereço: Rua Afonso Pena, 370, casa, Jardim Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 INVENTARIADO: Nome: 

espólio de TERCILIA LOPES JUNQUEIRA e ODILON JUNQUEIRA Endereço: 

desconhecido Nome: LEIA APARECIDA JUNQUEIRA Endereço: MINAS 

GERAIS, 1195, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Lote 03 da Quadra 04, situado no Loteamento 

denominado JARDIM VISTA ALEGRE, neste município, com a área de 

333.94 m2; cujos limites e confrontações: Frente 12,50 metros para a Rua 

Salustiano; Fundos: 12,50 metros para o lote 07; Lado Direito: 26,81 

metros para o lote n º 04; Lado Esquerdo: 26,62 metros para o lote n º 02; 

Matrícula 10.474, do livro 02 em 16/01/1992. DADOS DO CARTÓRIO: 

Matrícula 10.474, do livro 02 em 16/01/1992, Cartório do 1° Ofício de 

Registro Geral de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT DADOS DA 

PESSOA QUE DEVERÁ CONSTAR O NOME NO IMÓVEL: CATIENE DA 

SILVA GOMES, portadora do CPF n. 010.478.571-38 e RG n. 

1657280-7-SSP-MT, DATA DA SENTENÇA: 27/09/2019 DATA DO 

TRÂNSITO EM JULGADO: 04/02/2020 Neste juízo, o processo 

supraindicado seguiu todos os trâmites legais, sendo que, para todos os 

fins de direito, foi determinada a expedição desta Carta de Adjudicação, 

nos termos do art. 659, caput, §1º e 2º do CPC, composto das peças já 

relacionadas, que seguem adiante, por fotocópia, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. S JOSÉ Q MARCOS, 

15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

espólio de TERCILIA LOPES JUNQUEIRA e ODILON JUNQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

LEIA APARECIDA JUNQUEIRA OAB - 162.206.251-53 (REPRESENTANTE)
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WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Cer t i dão  Processo : 

1000137-98.2019.8.11.0039; Valor causa: R$ 17.865,39; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Adjudicação Compulsória]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que foi expedida Carta de Adjudicação, a 

qual será assinada pela MM.ª Juíza após o retorno do trabalho e entregue 

a autora com as peças anexas após o pagamento da referida Carta de 

Adjudicação . Sendo a mesma realizada em teletrabalho. S JOSÉ Q 

MARCOS, 15 de abril de 2020 ROSIMEIRI DELFORNO Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. 

Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000138-83.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GOMES DA SILVA AMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ODILON JUNQUEIRA (REU)

ESPOLIO DE TERCILIA LOPES JUNQUEIRA (REU)

LEIA APARECIDA JUNQUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Cer t i dão  Processo : 

1000138-83.2019.8.11.0039; Valor causa: R$ 11.720,48; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Adjudicação Compulsória]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que foi expedida Carta de Adjudicação em 

favor da autora, a qual será assinada pela MM.Juíza e entregue a autora 

acompanhada das peças necessárias, após o retorno do trabalho e 

pagamento da referida carta de Adjudicação. A referida carta foi expedida 

em matéria de teletrabalho. S JOSÉ Q MARCOS, 15 de abril de 2020 

ROSIMEIRI DELFORNO Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da 

C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000303-33.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ TONHOLO (AUTOR(A))

ANTONIO MARCOS TONHOLO (AUTOR(A))

APARECIDA TONHOLO QUATROQUE (AUTOR(A))

MARINALDO IZIDORO DA SILVA (AUTOR(A))

MAUCIRIS FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

SANDRA TONHOLO DE CARVALHO (AUTOR(A))

INES TONHOLO DOS SANTOS (AUTOR(A))

VILMA TONHOLO DA SILVA (AUTOR(A))

VALDIR ALVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

ILDA HELENA PEREIRA TONHOLO (AUTOR(A))

OLAVO BIANCHI (AUTOR(A))

SILVIA TONHOLO BIANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA TONHOLO DE CARVALHO OAB - 004.813.811-80 

(PROCURADOR)

ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILZE JOSE DE MATOS OAB - 103.556.931-00 (REPRESENTANTE)

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO (INVENTÁRIO/ ARROLAMENTO) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000303-33.2019.8.11.0039 Valor da 

causa: R$ 46.189,70 ESPÉCIE: [Adjudicação Compulsória]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) HERDEIROS: Nome: MAUCIRIS 

FRANCISCO DOS SANTOS Endereço: Rua Caetano Benincasa, 26, CASA, 

Jardim Dona Maria Azenha, NOVA ODESSA - SP - CEP: 13380-482 Nome: 

INES TONHOLO DOS SANTOS Endereço: Rua Caetano Benincasa, 26, 

CASA, Jardim Dona Maria Azenha, NOVA ODESSA - SP - CEP: 13380-482 

Nome: APARECIDA TONHOLO QUATROQUE Endereço: RUA ETELVINO 

MARQUES, 1565, CASA, CENTRO, PONTALINDA - SP - CEP: 15718-000 

Nome: ANTONIO MARCOS TONHOLO Endereço: Rua Espírito Santo, s/n, 

CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: JOSE 

LUIZ TONHOLO Endereço: Rua dos Estados, 692, CASA, Centro, S JOSÉ 

Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: ILDA HELENA PEREIRA 

TONHOLO Endereço: Rua dos Estados, 692, CASA, Centro, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: SILVIA TONHOLO BIANCHI 

Endereço: Rua Espírito Santo,, s/n, CASA, Centro, S JOSÉ Q MARCOS - 

MT - CEP: 78285-000 Nome: OLAVO BIANCHI Endereço: RUA ESPIRITO 

SANTO, SN, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

Nome: SANDRA TONHOLO DE CARVALHO Endereço: RUA RIO GRANDE 

DO SUL, 977, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

Nome: VALDIR ALVES DE CARVALHO Endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 977, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

Nome: VILMA TONHOLO DA SILVA Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, SN, 

CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: 

MARINALDO IZIDORO DA SILVA Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, SN, 

CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: 

SANDRA TONHOLO DE CARVALHO Endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 977, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

INVENTARIADO: Nome: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS 

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 1057, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: NILZE JOSE DE MATOS Endereço: 

RUA PERNAMBUCO, 1057, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - 

CEP: 78285-000 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel urbano situado: Lote 07, 

da Quadra 19, no Loteamento denominado NÚCLEO URBANO, neste 

município, com área de 480,00 metros2, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Frente: 12,00 metros para a rua Espírito Santos; Fundos: 

12,00 metros para o lote 08; Lado direito: 40,00 metros para os lotes 1, 2 e 

3; Lado esquerdo: 40,00 metros para o lote 09, havido conforme a 

matrícula 5.902, do Livro n. 02, datado em 24 de setembro de 2018, de 

acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 1° Ofício de Registro 

Geral do Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT. DADOS DO CARTÓRIO: Matrícula 5.902, do Livro n. 02, datado 

em 24 de setembro de 2018, de acordo com a certidão expedida pelo 

Cartório do 1° Ofício de Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca 

de São José dos Quatro Marcos-MT. DADOS DA PESSOA QUE DEVERÁ 

CONSTAR O NOME NO IMÓVEL: HERDEIROS: Nome: MAUCIRIS 

FRANCISCO DOS SANTOS Endereço: Rua Caetano Benincasa, 26, CASA, 

Jardim Dona Maria Azenha, NOVA ODESSA - SP - CEP: 13380-482 Nome: 

INES TONHOLO DOS SANTOS Endereço: Rua Caetano Benincasa, 26, 

CASA, Jardim Dona Maria Azenha, NOVA ODESSA - SP - CEP: 13380-482 

Nome: APARECIDA TONHOLO QUATROQUE Endereço: RUA ETELVINO 

MARQUES, 1565, CASA, CENTRO, PONTALINDA - SP - CEP: 15718-000 

Nome: ANTONIO MARCOS TONHOLO Endereço: Rua Espírito Santo, s/n, 

CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: JOSE 

LUIZ TONHOLO Endereço: Rua dos Estados, 692, CASA, Centro, S JOSÉ 

Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: ILDA HELENA PEREIRA 

TONHOLO Endereço: Rua dos Estados, 692, CASA, Centro, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: SILVIA TONHOLO BIANCHI 

Endereço: Rua Espírito Santo,, s/n, CASA, Centro, S JOSÉ Q MARCOS - 

MT - CEP: 78285-000 Nome: OLAVO BIANCHI Endereço: RUA ESPIRITO 

SANTO, SN, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

Nome: SANDRA TONHOLO DE CARVALHO Endereço: RUA RIO GRANDE 

DO SUL, 977, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

Nome: VALDIR ALVES DE CARVALHO Endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 977, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

Nome: VILMA TONHOLO DA SILVA Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, SN, 

CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: 

MARINALDO IZIDORO DA SILVA Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, SN, 

CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: 

SANDRA TONHOLO DE CARVALHO Endereço: RUA RIO GRANDE DO 
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SUL, 977, CASA, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

DATA DA SENTENÇA: 23 de maio de 2019 DATA DO TRÂNSITO EM 

JULGADO: 07/08/2019 Neste juízo, o processo supraindicado seguiu 

todos os trâmites legais, sendo que, para todos os fins de direito, foi 

determinada a expedição desta Carta de Adjudicação, nos termos do art. 

659, caput, §1º e 2º do CPC, composto das peças já relacionadas, que 

seguem adiante, por fotocópia, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. S JOSÉ Q MARCOS, 7 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000411-62.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI MENDES DA SILVA OAB - MT26640/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZE JOSE DE MATOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO (INVENTÁRIO/ ARROLAMENTO) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000411-62.2019.8.11.0039 Valor da 

causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: [Adjudicação Compulsória]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) HERDEIROS: Nome: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA Endereço: RUa dos Estados, 595, Jardim Santa Maria, S 

JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: SANDRA MARIA MENDES 

DA SILVA Endereço: Rua dos Estados, 595, Jardim Santa Maria, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 INVENTARIADO: Nome: NILZE JOSE DE 

MATOS Endereço: Rua Pernambuco, 1057, Centro, S JOSÉ Q MARCOS - 

MT - CEP: 78285-000 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: o imóvel urbano situado: 

Lote 01 da Quadra 03, situado no Loteamento denominado JARDIM 

POPULAR, neste município, com a área de 420,00 m2; cujos limites e 

confrontações encontram-se descritos na Certidão de Inteiro Teor em 

anexo (ID n. 20126251); habido conforme Matrícula n. 4.469, do Lirvo n. 

02, Ficha 01F, de acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 1° 

Ofício de Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos-MT, em favor dos autores. DADOS DA PESSOA QUE 

DEVERÁ CONSTAR O NOME NO IMÓVEL:Nome: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA Endereço: RUa dos Estados, 595, Jardim Santa Maria, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: SANDRA MARIA MENDES DA 

SILVA Endereço: Rua dos Estados, 595, Jardim Santa Maria, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 DATA DA SENTENÇA: 12 de julho de 

2019. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 14/10/2019 Neste juízo, o 

processo supraindicado seguiu todos os trâmites legais, sendo que, para 

todos os fins de direito, foi determinada a expedição desta Carta de 

Adjudicação, nos termos do art. 659, caput, §1º e 2º do CPC, composto 

das peças já relacionadas, que seguem adiante, por fotocópia, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. S JOSÉ 

Q MARCOS, 14 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) LILIAN 

BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 99693 Nr: 3337-33.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Vistos.......Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer 

do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os 

requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado ÉRIC FERREIRA DE SOUZA, com espeque no 

art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que 

seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.14.Outrossim, 

DETERMINO que seja oficiada a Delegacia de Polícia, para que, encaminhe 

o laudo complementar de reavaliação da condição do ofendido, bem como, 

oficie-se também, o Hospital Regional de Cáceres, e a Autoridade Policial, 

conforme determinação em ref. 04.15.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.16.Cumpra-se.17.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 21 de fevereiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 98801 Nr: 2741-49.2019.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS, 

FRANCIELLY DA SILVA, PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES FIGUEREDO 

- OAB:5324, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

REGINALDO SANCHES FELICIANO - OAB:MT 25458/O

 1.Vistos.Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer 
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do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os 

requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA da acusada FRANCIELLY DA SILVA, com espeque no art. 

312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja 

garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.30.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.31.Cumpra-se.32.Expeça-se o 

necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de abril de 2020.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001134-81.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

A. L. R. (REQUERENTE)

M. N. L. R. (REQUERENTE)

SIRLEY DE FREITAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA OAB - MT24687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RODRIGUES DA SILVA (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

DOS HERDEIROS,  LEGATÁRIOS E INTERESSADOS 

NÃO-REPRESENTADOS PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1001134-81.2019.8.11.0039 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Petição de Herança]->INVENTÁRIO (39) POLO 

ATIVO: Nome: SIRLEY DE FREITAS LIMA Endereço: Sítio Terra Prometida, 

Comunidade Córrego das Pitas, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

Nome: WALLISON RODRIGUES DA SILVA Endereço: Sítio Terra Prometida, 

sn, Córrego das Pitas, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: 

ANDREY LIMA RODRIGUES Endereço: Sítio Terra Prometida, sn, Córrego 

das Pitas, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Nome: MAYSA 

NIEDY LIMA RODRIGUES Endereço: Sítio Terra Prometida, sn, Córrego das 

Pitas, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ADILSON RODRIGUES DA SILVA Endereço: Sítio Terra Prometida, Córrego 

das Pitas, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DOS HERDEIROS, LEGATÁRIOS E OS 

INTERESSADOS NÃO-REPRESENTADOS, dos termos da ação, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (trinta) 

dias NCPC, art. 626, § 1º c/c NCPC, arts. 257, III e 258, III, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ESPECIAL - DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA – NCPC, art. 

610 e ss. - dos bens deixados por Adilson Rodrigues da Silva, tendo como 

parte(s)/interessado(s) SIRLEY DE FREITAS LIMA e OUTROS, em que 

pugna(m) pela concessão da assistência judiciária gratuita, 

processamento do inventário judicial e consequente nomeação de 

inventariante SIRLEY DE FREITAS LIMA. ADILSON RODRIGUES DA SILVA, 

falecido aos 04/11/2019 às 19h30min, em Via Pública na BR 174, situado 

no Município de Glória D’Oeste - MT, era brasileiro, casado sob o Regime 

da Comunhão Universal de Bens, conforme Escritura Pública de Pacto 

Antenupcial lavrada as fls. 060, Lº 010, de 13/08/2015, e Certidão de 

Casamento lavrada sob matrícula nº 064121 01 55 2015 2 00017 125 

0004625 72, lavradas no Cartório de Registro Civil desta cidade e comarca 

de São José dos Quatro Marcos, com a Sr.ª SIRLEY DE FREITAS LIMA, ele 

portador do RG sob nº 10094490 SJ/MT e inscrito no CPF sob nº 

650.156.491-34, nascido aos 30/04/1976, natural de Ataléia - MG, filho de 

Geraldo Rodrigues Salomão e de Maria Ferreira Rodrigues, residia no Sítio 

Terra Prometida, Comunidade Córrego das Pitas, nesta cidade e comarca 

de São José dos Quatro Marcos - MT. Não deixou testamento conhecido 

ou disposição de última vontade, mas deixou bens a inventariar e 03 filhos. 

DECISÃO: Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO 

ESPECIAL - DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA – NCPC, art. 610 e ss. - dos 

bens deixados por Adilson Rodrigues da Silva, tendo como 

parte(s)/interessado(s) SIRLEY DE FREITAS LIMA e OUTROS, em que 

pugna(m) pela concessão da assistência judiciária gratuita, 

processamento do inventário judicial e consequente nomeação de 

inventariante SIRLEY DE FREITAS LIMA. É o relato do necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o 

conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições 

de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ademais, a petição inicial aparenta 

preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. - e não verifico, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e 

ss. -, razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação – 

NCPC, art. 610 e ss. - e nomeio como inventariante SIRLEY DE FREITAS 

LIMA, quem deverá ser intimado(a) para prestar compromisso em 5 (cinco) 

dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo/função, assim como 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes – 

NCPC, art. 617 e 620 -, continuando o espólio na posse do administrador 

provisório até isso – NCPC, art. 613. Feitas as primeiras declarações, cite, 

para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os 

herdeiros, os legatários e interessados não-representados, se for o caso, 

bem como intime a Fazenda Pública, fazendo-o(s) nos termos da 

legislação processual – correio e edital – NCPC, art. 626 e §§ -, cujo prazo 

do edital fixo em 30 (trinta) dias - NCPC, art. 626, § 1º c/c NCPC, arts. 257, 

III e 258, III. A referida citação tornar-se-á dispensável quando os 

interessados, espontaneamente comparecerem à Secretaria 

representados por advogados, declarando estarem cientes das primeiras 

declarações – CNGC, art. 1.245, § 2º, parte final. Consumada a última 

citação/concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações do(a) inventariante, incumbindo às partes o 

disposto no NCPC, art. 627 -, devendo a Fazenda Pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, após essa vista, informar ao juízo, de acordo com os dados 

que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações. Estando em ordem o processo e 

instruído com todos os documentos ou, diversamente, já intimado o 

inventariante para que os providencie, no prazo de 15 (dez) dias, e 

deixando esse transcorrer o prazo in albis, faça a sua conclusão – CNGC, 

art. 1.245, § 4º/NCPC, art. 321 -, a fim de dar seguimento quanto à 

eventual necessidade de avaliação e cálculo do imposto, resolver 

eventuais impugnações suscitadas e determinar a lavratura do termo de 

últimas declarações, no qual o(a) inventariante poderá emendar, aditar ou 

completar as primeiras – NCPC, art. 636. Em sendo necessário, intime o(a) 

representante do Ministério Público - caso haja herdeiro incapaz ou 

ausente – NCPC, art. 626 -, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c NCPC, arts. 180, 

caput, 183, § 1º e 186, § 1º –, e as partes, através do seu(sua) 

Advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss.. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. De Araputanga-MT por São José dos Quatro 

Marcos-MT, 7 de fevereiro de 2020 - 09:07:02. (assinado digitalmente) Dr. 

Renato J. de A. C. Filho-Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 
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o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ROSIMEIRI DELFORNO, digitei. S JOSÉ Q 

MARCOS, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-83.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eliane Cardoso Campos (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000472-83.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

APARECIDO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA 

VENTUROLI CALDEIRA, JEAN DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: Eliane 

Cardoso Campos FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 24/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-25.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DOS ANJOS COSTADELLI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000389-47.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR SMANIOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RISSIANE DAMIAO DOS SANTOS KOECHE GOULART OAB - SC13652 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA 

O CUMPRIMENTO DO MANDADO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000334-96.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTIANO ZAMAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTIANO ZAMAIO OAB - SP415280 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON NETO DE SOUZA (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-14.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA ACIOLE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-29.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETI SANTOS DE ANDRADE DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-58.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO CIRIACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA OAB - MT25175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000358-27.2020.8.11.0078
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Parte(s) Polo Ativo:

F. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-44.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LAJES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000411-08.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

QUIOSI E QUIOSI LTDA (AUTOR(A))

CATARATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FERREIRA OAB - SP128032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO JOSE SPIELMANN (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-66.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERANILSON DA SILVA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA OAB - RO9428 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

LUCINEIA DE SOUZA NATALES (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000429-29.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA MARQUES FERNANDES (REU)

FABÍOLA PINHEIRO BRACELAR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA OAB - MT11810-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONOR ALMEIDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000429-29.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: FABÍOLA 

PINHEIRO BRACELAR, LUANA MARQUES FERNANDES Trata-se de Carta 

Precatória oriunda da Comarca de Arenapólis/MT, com a finalidade de 

oitiva de Leonor Almeida da Silva. Assim sendo, designo audiência para o 

dia 11 de maio de 2020, às 16h30min para cumprimento da missiva. 

Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-81.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-82.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 06/12/2019 às 14:00hs, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000453-91.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PASQUALLI (REQUERENTE)

ENEIDA PASQUALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA TORIANI BRISOT (REQUERIDO)

MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA BRISOT (REQUERIDO)

HENRY BRISOT (REQUERIDO)

GILBERTO JOAO BRISOT (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 21/05/2020 16:30 , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001242-90.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hiroshy Edemar Winck (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001242-90.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA CORDEIRO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

JUARA, HIROSHY EDEMAR WINCK Considerando as disposições da 

Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno à audiência 

outrora agendada, para o dia 22 de maio de 2020, às 14h00min. 

Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sapezal/MT, 25 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-56.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. A. R. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-64.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSI & GASPARETTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

CARLOS ARDUINO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUERINO GARBELINI ODA ZANDA OAB - PR82610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000484-77.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE NOGUEIRA GONCALVES OAB - 044.634.351-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. M. V. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91551 Nr: 1158-14.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DAVID OLEGÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA 

SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, 

§ 2º, IV).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83584 Nr: 1620-05.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCZ NUNES & BENEDARTT LTDA - ME, DIEGO 

JORGE BENEDARTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando a informação prestada no petitório retro, defiro o pedido de 

suspensão formulado pela parte exequente. Findo o prazo requerido, 

manifeste-se o exequente no prazo de 10 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77867 Nr: 1894-03.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. LANES & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA BARBOSA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81348 Nr: 772-18.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE KETLYN REIS DE OLIVEIRA, DIEGO 

ROBERTO SCHNORRENBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83619 Nr: 1632-19.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85201 Nr: 2228-03.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANIA A. DA SILVA - ME, HELCIO LINO DA 

SILVA, ROSANIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a retirar a 

Carta Precatória expedida nos autos, realizar o seu preparo assim como 
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sua distribuição e juntar aos presentes autos o comprovante de sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86256 Nr: 2606-56.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86926 Nr: 2762-44.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU LUCIO RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88099 Nr: 238-40.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATA SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu advogado(a) para retirar a 

Carta Precatória expedida nos autos, realizar o seu preparo e distribuição, 

bem como juntar aos autos o comprovante de distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97608 Nr: 513-52.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSW, SW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO procedente o 

pedido inicial, ficando alterado o regime de bens de casamento de 

FRANCIELI SCARIOT WICHNOWSKI e SODRE WICHNOWSKI para o da 

separação convencional absoluta de bens, a vigorar a partir do trânsito 

em julgado.Após o trânsito em julgado, para averbar a modificação ora 

deferida, expeçam-se ofícios ao Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais de Sapezal, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal.Custas já 

pagas.Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, é 

dispensável a fixação de honorários advocatícios.Cumpridas as 

determinações supra, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97622 Nr: 520-44.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19.704 MT, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

2 – Deverá a Secretaria Judicial agendar, de acordo com a disponibilidade 

da expert nomeada, a data e horário da perícia, A SER REALIZADA NA 

SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL/MT;

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

oportunamente agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98520 Nr: 958-70.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BAPTISTA, VERIDIANA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE FARIA, TAYLA LARA 

SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT, ROGERIO DE CAMPOS 

- OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte 

requerente, RECEBO-O e determino a intimação do apelado, por intermédio 
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de seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103274 Nr: 3278-93.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

indenização por danos morais proposta por FELIPE DA SILVA em face de 

CLARO TV S.A, todos devidamente qualificados.

A parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A fim de comprovar a sua hipossuficiência, foi determinado que a parte 

apresentasse os documentos necessários ou que recolhesse as custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, a parte autora manifestou nos autos (ref. 08), 

contudo, o pedido foi indeferido, determinando o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Certidão de decurso de prazo à ref. 18.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

No caso dos autos, o requerente teve seu pedido de assistência judiciária 

gratuita indeferido, sendo intimado para o recolhimento das custas 

processuais no prazo estabelecido, o que não o fez, conforme certidão de 

ref. 18, o que impossibilita o desenvolvimento válido do processo, por 

conseguinte, enseja no cancelamento da distribuição da ação.

Dessa forma, a extinção dos presentes autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103276 Nr: 3280-63.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIVA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais proposta por EDINEIVA OLIVEIRA DA SILVA em face de 

CLARO TV S.A, todos devidamente qualificados.

A parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A fim de comprovar a sua hipossuficiência, foi determinado que a parte 

apresentasse os documentos necessários ou que recolhesse as custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, a parte autora se manteve inerte.

Certidão de decurso de prazo à ref. 12.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

No caso dos autos, a requerente não comprovou sua hipossuficiência e 

tampouco recolheu as custas processuais no prazo estabelecido, o que 

impossibilita o desenvolvimento válido do processo, por conseguinte, o 

regular prosseguimento do feito.

 Dessa forma, a extinção dos presentes autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103288 Nr: 3288-40.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MONICA ALVES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais proposta por LEILA MONICA ALVES NOGUEIRA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos devidamente qualificados.

A parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A fim de comprovar a sua hipossuficiência, foi determinado que a parte 

apresentasse os documentos necessários ou que recolhesse as custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, a parte autora se manteve inerte.

Certidão de decurso de prazo à ref. 12.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

No caso dos autos, a requerente não comprovou sua hipossuficiência e 

tampouco recolheu as custas processuais no prazo estabelecido, o que 

impossibilita o desenvolvimento válido do processo, por conseguinte, o 

regular prosseguimento do feito.

 Dessa forma, a extinção dos presentes autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107471 Nr: 448-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro. Assim, determino a citação da parte executada pela 

via editalícia, com o prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconiza o art. 

257, II, do NCPC.

Transcorrido o prazo “in albis”, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca, na pessoa de sua defensora, como curadora especial, 

devendo ser efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim 

para apresentar resposta.

Apresentada defesa, vistas ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108084 Nr: 792-04.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS 
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ELETRICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado a comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 02/07/2020, às 15:30. Bem 

como, da advertência inclusa na decisão quanto a obrigatoriedade de 

participar da referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109995 Nr: 2066-03.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELITON APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avida Construtora e Incorporadora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado a comparecer em 

audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2020, às 14:00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112810 Nr: 3718-55.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2020, às 13:30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 510-39.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias relativamente ao A.R. (Aviso de Recebimento)da Carta de 

Citação, devolvido com a seguinte oberservação pelos correios: "Faltou o 

número do andar e apartamento".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83584 Nr: 1620-05.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCZ NUNES & BENEDARTT LTDA - ME, DIEGO 

JORGE BENEDARTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Tendo em vista o decurso de prazo que ocorrerá da na tada 17.04.2020, 

ou seja, daqui dois dias, fica na data mencionada a parte Requerente 

devidamente intimada para impulsionar o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97608 Nr: 513-52.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSW, SW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se as partes do processo da r. sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93393 Nr: 1872-71.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARNO GALVAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARTINS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro.

 Proceda-se a Secretaria com a expedição do mandado de busca e 

apreensão do veículo descrito, bem como a citação do requerido no 

endereço informado à ref. 109.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96222 Nr: 3213-35.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADER DANIEL MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 DECISÃO

Inicialmente, determino à Secretaria Judicial que promova a retificação da 

capa dos autos, eis que já se encontra em fase de cumprimento de 

sentença.

Outrossim, considerando a impugnação apresentada pelo executado, 

intime-se o exequente para manifestar em 15 (quinze) dias.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107581 Nr: 518-40.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOL SEED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO VALENTE - 

OAB:MT/8.116-B, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO NOFFKE - 

OAB:35569/PR, MARIA FERNANDA MACANHÃO - OAB:74.478

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Apresentadas manifestações ou transcorrido “in albis” o prazo legal, 

volvam-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103285 Nr: 3285-85.2017.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANI PRISCILA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais proposta por DAIANI PRISCILA BUENO em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos devidamente qualificados.

A parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A fim de comprovar a sua hipossuficiência, foi determinado que a parte 

apresentasse os documentos necessários ou que recolhesse as custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, a parte autora se manteve inerte.

Certidão de decurso de prazo à ref. 12.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

No caso dos autos, a requerente não comprovou sua hipossuficiência e 

tampouco recolheu as custas processuais no prazo estabelecido, o que 

impossibilita o desenvolvimento válido do processo, por conseguinte, o 

regular prosseguimento do feito.

 Dessa forma, a extinção dos presentes autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103290 Nr: 3289-25.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIDEMARA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais proposta por EIDEMARA BISPO em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, todos devidamente qualificados.

A parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A fim de comprovar a sua hipossuficiência, foi determinado que a parte 

apresentasse os documentos necessários ou que recolhesse as custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, a parte autora se manteve inerte.

Certidão de decurso de prazo à ref. 12.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

No caso dos autos, a requerente não comprovou sua hipossuficiência e 

tampouco recolheu as custas processuais no prazo estabelecido, o que 

impossibilita o desenvolvimento válido do processo, por conseguinte, o 

regular prosseguimento do feito.

 Dessa forma, a extinção dos presentes autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107223 Nr: 316-63.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZINEY FRANCISCO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA MARIA LORENZI PAIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Com o retorno, volvam-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112132 Nr: 3310-64.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KARIN DRESSLER - 

OAB:72.899/RS, ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, ENZO GARCIA - 

OAB:338.008, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB MT 6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA GONÇALVES 

DANTAS - OAB:40785, MARIA DE JESUS FERREIRA CORRÊA - 

OAB:10254/CE

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Apresentadas manifestações ou transcorrido “in albis” o prazo legal, 

volvam-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 858-86.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8116, 

JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:90.888 RS, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268, SANDRO LANZARINI - OAB:11.553/MT

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Dentro do prazo supra poderá a parte autora manifestar-se quanto à 

contestação apresentada pela demandada.

Com o retorno, volvam-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91856 Nr: 1238-75.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOHLER CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO GARCIA - OAB:338.008, 

FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, FERNANDO EUGENIO 

ARAUJO - OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte autora para apresentar, dentro do prazo legal, caso 

assim entender, impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99268 Nr: 1317-20.2017.811.0078
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVOLNEI ADILIO FERON, LIVINO FERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE F. PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19.952-O, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:MT/12.228

 DESPACHO

Considerando que, citado, os executados apresentaram exceção de 

pré-executividade, ref. 41, dê-se vistas ao excepto para manifestação.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102847 Nr: 301-40.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCO, IVONETE MARIA COCCO, 

CELSO MÁRIO COCCO, MARGARETH MARIA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:8402/MT

 DECISÃO

Defiro o pedido de suspensão formulado à ref. 47, findo o prazo, intime-se 

o requerente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste objetivamente 

em prosseguimento.

Defiro também a expedição de certidão de existência de dívida, nos termos 

do artigo 517 do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78997 Nr: 2387-77.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEGHARD TOEBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES EIRELI ME, ELIZEU 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que a exequente declinou novo endereço para localização 

do executado, defiro o pedido formulado à ref. 126, devendo ser expedido 

novo mandado, observando-se os dados apresentados no alusivo 

petitório.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79910 Nr: 244-81.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 126185 Nr: 1290-32.2020.811.0078

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE MOACIR POSSAMAI, REJANE 

BORGES POSSAMAI, NOVA FRONTEIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Analisando os autos, bem assim em consulta ao site do e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, constata-se que, até a presente data, o requerente 

não providenciou o devido recolhimento das custas e taxas de distribuição 

do feito.

Isso posto, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15 dias, realizar o pagamento das custas processuais.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000590-39.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000590-39.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

JORGE DA SILVA PEREIRA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Cediço que a Lei n. 11.232/05 trouxe inovações 

concernentes à execução de sentença no vetusto Código de Processo 

Civil, alterações essas ratificadas com a égide do CPC/2015, de modo que, 

com o sincretismo processual, vige no ordenamento processual civil a 

fusão de atos de cognição e de execução, de modo que o trânsito em 

julgado de sentença proferida na fase de conhecimento não põe, 

necessariamente, termo ao processo, sendo certo que, a força executiva 

do decisum, deflagra nova fase processual, sendo desnecessária, pois, a 

propositura de nova demanda para requerer-se o cumprimento de 

sentença. Neste sentido, da análise dos autos em apreço, verifico que a 

pretensão do requerente é a execução da sentença proferida nos autos 

n. 1299-04.2014.811.0078, pelo que vislumbro ser inadequado o 

ajuizamento desta demanda, razão pela qual determino que se proceda 

com o imediato cancelamento desta distribuição, com a posterior juntada 

das peças constantes neste fólio processual ao feito alhures mencionado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000577-40.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZIR SILVA 86598147972 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000577-40.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: ELIAZIR SILVA 86598147972 REQUERIDO: CIELO S.A. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do NCPC. Cite-se a parte ré para que preste as contas 

exigidas ou ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, 

art. 550). Prestadas as contas exigidas na petição inicial, intime-se a parte 
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autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 550, 

§2º). Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000585-17.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000585-17.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO SANTANA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Diante da decisão do STF em 

sede do Recurso Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída 

repercussão geral e pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento 

administrativo indeferido, para fim de posterior judicialização da matéria, 

fixo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de tal 

comprovação, sob pena de extinção do feito. Com a vinda ou decorrido o 

lapso temporal acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000594-76.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000594-76.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ANTONIO 

GOMES DA SILVA ELIANE RODRIGUES GOMES DA SILVA propôs medida 

cautelar de busca e apreensão de veículo em face de ANTONIO GOMES 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz, em síntese, 

ter sido casada com o requerido, sendo que, ao final do relacionamento, 

ocorrido em agosto/2019, as partes transacionaram extrajudicialmente que 

o veículo CHEVROLET/AGILE LTZ, 2010/2011, PRATA, PLACA NPM8666, 

financiado pela requerente, ficaria sob a posse do demandado, o qual, por 

sua vez, deveria adimplir com as parcelas remanescentes do 

financiamento. Narra a autora que o demandado, desde que passou a 

exercer exclusivamente a posse do automóvel, não vem arcando com as 

despesas relativas à licenciamento, IPVA e parcelas de financiamento, 

razão pela qual postula pela concessão de liminar para o fim de que seja 

expedido mandado de busca e apreensão do veículo. Junto da inicial 

vieram os documentos de fls. 12/25. É o relatório. Decido. O Novo Código 

de Processo Civil, em seus artigos 294 a 311, dispõe acerca da Tutela 

Provisória, que se divide em tutela de urgência e de evidência. A tutela de 

urgência, pela sua natureza jurídica, divide-se em tutela cautelar 

(conservativa) e tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. 

Importante assinalar que o artigo 300 do CPC dispõe que, para concessão 

da tutela de urgência, necessário o preenchimento de dois pressupostos: 

probabilidade do direito e perigo de dano (satisfativa) ou risco ao resultado 

útil do processo (assecuratório). Folheando o caderno processual, 

verifico que o autor pleiteou a concessão da Tutela de Urgência Cautelar 

de Natureza Antecedente, prevista no artigo 305 do citado diploma legal: 

“A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo”. Com efeito, a tutela de urgência de 

natureza cautelar visa resguardar o resultado útil do processo, sendo 

certo que nada impede a concessão do pedido liminar, desde que, 

obviamente, os demais requisitos também estejam demonstrados. No caso 

em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que a inicial 

trouxe documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

na medida em que a parte autora comprova a o matrimônio com o 

requerido, o financiamento do veículo descrito na exordial, bem assim o 

adimplemento de suas parcelas, o que demonstra a presença do fumus 

boni iuris. Patente, outrossim, é o “perigo de dano”, dado o prejuízo que a 

parte autora vem sustentando com a inserção de seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito, revelando, portanto, o perigo grave justificador do 

deferimento da medida pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para 

imediata Busca e Apreensão do veículo CHEVROLET/AGILE LTZ, 

2010/2011, PRATA, PLACA NPM8666, descrito à fl. 10. Expeça-se o 

competente mandado, observando-se o endereço declinado na exordial. 

Nos termos do art. 306 do NCPC, cite-se o requerido para que, em 05 

(cinco) dias apresente contestação, advertindo-o quanto às 

consequências do não oferecimento de resposta, estabelecidos no art. 

307 do referido códex legal. Por fim, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita em favor da requerente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 15 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-47.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS OAB - AC563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METROPAR ENGENHARIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000734-47.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

REU: METROPAR ENGENHARIA LTDA - EPP INSTITUTO DE ENSINO 

SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA propôs ação de indenização por 

danos morais e materiais em face de METROPAR ENGENHARIA LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Recebida a exordial, 

constatou-se que o requerente recolheu as custas e taxas de distribuição 

com base no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), quando o 

correto seria sobre o valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 

reais). Diante disso, o autor foi intimado para complementação, todavia, 

consoante se infere da certidão retro, transcorreu in albis o prazo 

assinalado. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 

321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial se o autor 

não cumprir a diligência, sendo prescindível a intimação pessoal, já que 

parte autora deixou de demonstrar seu interesse processual (art. 330, IV). 

No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu a determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou 

seja, não promoveu o recolhimento das custas e taxas de distribuição, 

sequer apresentou justificativa plausível para não tê-lo feito. Assim, 

considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição inicial e 

determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC. 

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários porque não houve a citação da parte contrária. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. P.R.I. 

Sapezal-MT, 15 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000829-77.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000829-77.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ADRIANO DE JESUS REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO ADRIANO DE JESUS ajuizou ação revisional c/c 

consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada em face de 

BV FINANCEIRA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Recebida a exordial, foi determinado ao requerente que comprovasse a 

hipossuficiência alegada, todavia, transcorreu in albis o prazo assinalado, 

apesar de devidamente intimado. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o 

indeferimento da inicial se o autor não cumprir a diligência, sendo 

prescindível a intimação pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar 

seu interesse processual (art. 330, IV). No caso em apreço, apesar de 

devidamente intimada, a parte autora não atendeu a determinação judicial 

de emenda da inicial no prazo legal, ou seja, não promoveu a juntada dos 

documentos indicados para análise do pedido de justiça gratuita, sequer 

apresentou justificativa plausível para não tê-lo feito. Assim, considerando 

a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição inicial e determino a 

extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC. Com base no 

princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários porque não 

houve a citação da parte contrária. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. P.R.I. Sapezal/MT, 15 de abril de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001239-38.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE CORDEIRO COELHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1001239-38.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LAERTE CORDEIRO COELHO - ME BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA propôs ação de busca e 

apreensão em face de LAERTE CORDEIRO, ambos devidamente 

qualificados. Antes de ser angularizada a relação processual, a parte 

autora manifestou-se nos autos externando seu desinteresse no 

prosseguimento do feito (id 29019574). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Considerando o relatado, EXTINGO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código 

de Processo Civil. Custas pela parte requerente. Sem honorários 

advocatícios. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000342-73.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO CLEMENTE NERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000342-73.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

REQUERIDO: DIEGO CLEMENTE NERI KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA propôs o presente pedido de notificação judicial em 

face de DIEGO CLEMENTE NERI, ambos devidamente qualificados. Antes 

de ser angularizada a relação processual, a parte autora manifestou-se 

nos autos externando seu desinteresse no prosseguimento do feito (id 

31234584). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Considerando o relatado, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes. Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-40.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MONICA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Ofício de remessa autos 

1000157-40.2017.8.11.0078 Sapezal - MT, 15 de abril de 2020. 

Referência: Processo: 1000157-40.2017.8.11.0078 REQUERENTE: LEILA 

MONICA ALVES NOGUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Excelentíssimo(a): 

Remeto a Vossa Excelência os autos de número 

1000157-40.2017.8.11.0078 para apreciação do(s) recurso(s ) 

interposto(s). Respeitosamente, Daniel de Sousa Campos Juiz de Direito 

(assinado digitalmente) AO(À) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) 

PRESIDENTE(A) DA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, s/nº Anexo Administrativo - Dês. Antônio Arruda do TJ/MT 

Centro Político Administrativo - CEP: 78.050-970 Telefone: (65) 3617-3847

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-49.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE C RIBAS & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BORGES LTDA - ME (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 23/06/2020 16:30 , na sala de Conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-93.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR SOARES SEIDLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000567-93.2020.8.11.0078. REQUERENTE: SOUTO & BASSETO LTDA - 

ME REQUERIDO: VOLMAR SOARES SEIDLER Recebo a inicial e designo 
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audiência de conciliação para o dia 29 de junho de 2020, às 14h00min. 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000512-31.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LIENE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TABAPORÃ (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000512-31.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: LIENE LOPES DA SILVA Vistos. Devidamente emendada, 

recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98, do CPC, tendo em vista 

que a autora passou pela triagem deste juízo, quando da nomeação de 

advogado dativo. No que se refere a ação de retificação de registro 

estabelece o art. 110 da lei 6015/73; "Quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco (5) dias, que correrá em cartório. 

Negritei. (..)" No caso em concreto, a requerente pugna pela retificação do 

seu registro de nascimento no campo “filiação”, haja vista que a grafia 

correta se encontra em desacordo com a realizada, uma vez que consta 

como sua mãe ALAIDES MATOS DA SILVA, quando o correto é ALAIDE 

MATOS DA SILVA, ou seja, se pretende retirar o S que consta no primeiro 

nome de sua mãe. Levando em consideração que a retificação no registro 

de nascimento da autora implica em mudança de nome de terceiro, no 

caso sua genitora, não sendo este parte nestes autos. E, ainda, 

considerando que a grafia do nome pode ter influência em sua vida, 

entendo necessário, antes de qualquer decisão colher sua anuência 

acerca do pedido inicial. Destarte, intime-se a parte autora, para que 

indique, no prazo de 10 (dias) dias, o endereço de sua mãe. Após, 

procedam-se a intimação da mãe da requerente, a fim de que manifeste 

concordância com o pedido inicial, informando seu interesse em 05 (cinco) 

dias, podendo, indicar ao Oficial de Justiça no ato da intimação. Intime-se 

ainda, a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que acoste aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, certidão de antecedentes criminais em 

seu nome. Após, colham-se o parecer do Ministério Público Estadual. 

Após, conclusos. Ás providências. Cumpra-se. Intime-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-97.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ARMEZINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000085-97.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

ARMEZINDO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária que o autor (a), move em 

face ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a 

Concessão do Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez. O 

feito tramitou regularmente, sendo que a autarquia ré apresentou 

contestação, argumentando que os documentos apresentados pela parte 

autora não são aptos para comprovar a alegada incapacidade para o 

labor, ocasião em que pugnou pela realização de perícia médica, 

apresentando seus quesitos. Tendo o requerente apresentado 

impugnação, requerendo que seja julgamento totalmente procedente a 

presente ação. É o relato. Decido. Verifica-se que ao ofertar sua 

contestação, a parte requerida alegou que o requerente não faz juz ao 

benefício pleiteado, eis que não restou comprovando estar incapacitado 

para o exercício de suas atividades laborais. Outrossim, arguiu a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91. Com efeito, insta salientar que a prescrição 

aqui arguida é aquela que não atinge o direito ao recebimento do benefício 

previdenciário, mas sim as prestações não reclamadas dentro de certo 

lapso de tempo, que vão prescrevendo em face da demora do beneficiário 

em requerê-las. Nesse passo, considerando que a prescrição tem seu 

início a partir do vencimento de cada parcela, antes de tudo, faz-se 

necessário fixar a data do início do benefício, para só então, verificar a 

ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim que as 

preliminares alegadas deverão ser apreciadas com maior segurança no 

momento da prolação da sentença. No que tange à preliminar arguida pela 

parte requerida, quanto ao requerente não fazer juz ao benefício 

pleiteado, eis que não restou comprovando estar incapacitado para o 

exercício de suas atividades laborais, deixo para analisar no ato da 

prolação da sentença, estando o feito em fase de instrução. Assim, não 

há preliminar a ser apreciada. Partes legítimas e bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário. Destarte, 

determino a realização de perícia médica no requerente, ARMEZINDO DA 

SILVA; para tanto nomeio como Perito Judicial o Ilustre, Dr. Antonio Maro 

Peña, Médico Clínico Geral, podendo ser localizado no Hospital Municipal 

de Tabaporã. Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) em conformidade com a Tabela V da Resolução 

CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, devendo o pagamento 

destes ser realizado conforme o artigo 29 da mesma resolução. 

Intimem-se as partes para, querendo, indicar assistentes técnicos e 

formular quesitos no prazo de 10 (dez) dias, devendo encaminhar ao 

perito os quesitos já indicados nos autos. O juízo desde já formula os 

seguintes quesitos: 1-Qual a idade atual do (a) autor (a)? 2- O (a) autor 

(a) é portador (a) de algum tipo de deficiência ou patologia? Em caso 

positivo, qual(is), com os respectivos códigos (CID). É possível 

tratamento? 3-Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do (a) autor 

(a), é possível afirmar-se que a mesma incapacite o autor para a vida 

independente? 4-Diga o Sr. Perito se o (a) autor (a) encontra-se em uso 

de medicação específica para o diagnóstico declinado. Decorrido o prazo, 

com ou sem a apresentação de outros demais quesitos, forneça o Cartório 

Judicial cópia dos quesitos contidos nos autos ao Senhor Perito que 

deverá designar dia e hora para realização da perícia, devendo comunicar 

este juízo com antecedência mínima de 60 (sessenta dias). Comunicada a 

data, intimem-se as partes para que possam acompanhar a realização da 

perícia. Intime-se a parte autora, pessoalmente da data, horário e local da 

perícia, para comparecimento, Com a juntada dos laudos, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se as 

partes. Expeçam-se o necessário. Às providências Cumpra-se. Rafael 

Depra Pancichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-90.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000176-90.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SILAS GONCALO DE OLIVEIRA Vistos. Aguardem-se manifestação da 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da certidão contida 

no ID 31197312. Após, decorrido o prazo, certifiquem-se e retornem-se os 

autos novamente conclusos. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-90.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000176-90.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SILAS GONCALO DE OLIVEIRA Vistos. Aguardem-se manifestação da 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da certidão contida 

no ID 31197312. Após, decorrido o prazo, certifiquem-se e retornem-se os 

autos novamente conclusos. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31019 Nr: 531-88.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lucas de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Executivo de Pena n.º 531-88.2018.811.0015

Código n.º 31019

S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Versa-se de executivo de Pena, onde figura como reeducando(a), JOSE 

LUCAS DE MORAIS, já devidamente qualificado(a) em guia de execução 

penal.

 Analisando as certidões constantes nos autos, verifica-se que o(a) 

sentenciado(a) cumpriu regularmente as condições impostas, bem como o 

cumprimento integral da reprimenda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna pela extinção da pena.

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA de JOSE LUCAS DE MORAIS, nos termos do artigo 66, 

inciso II, da Lei de Execução Penal n.º 7.210/84.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo de seu domicílio Eleitoral 

para o restabelecimento de seus Direitos Eleitorais, e após arquive-se o 

processo, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Desnecessário a intimação do reeducando, por se tratar de 

sentença extintiva da punibilidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000082-50.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-55.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000246-78.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-55.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-18.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000255-40.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-04.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-11.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000250-18.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-63.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-91.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-83.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000146-26.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-22.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

JOSE ROBERTO LARANJA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000284-22.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:ANA PAULA 

DOS SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGNALDO 

VALDIR PIRES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã 

Data: 26/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000379-10.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARZENIO JOAO KUZNIEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Por fim, certifique a Secretaria 

sobre a tempestividade dos embargos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001185-79.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PARAGUA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001185-79.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: AGRICOLA PARAGUA LTDA - EPP EXECUTADO: CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI 1001185-79.2019.8.11.0108 Despacho Vistos, etc. 

Certifique a Secretaria quando ao decurso do prazo para apresentação de 

Embargos de Declaração e Agravo de instrumento da decisão de ID. nº 

26879366. Quanto ao pedido de reconsideração, é de conhecimento do 

causídico peticionante que o art. 994 do CPC não elenca entre os recursos 

possíveis o denominado “pedido de reconsideração”, não se prestando 

esse à revisão das decisões judiciais, sobretudo quando constituem 

notória irresignação com o julgado anterior, sem qualquer alteração em 

circunstâncias fáticas já analisadas pelo juízo. Fica a parte autora 

advertida de que os a protocolização de requerimentos manifestamente 

desprovidos de fundamento, será apenada com multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, 

§2º, do CPC. Cite-se o requerido conforme determinado. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-66.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000427-66.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR(A): ANDREIA DO NASCIMENTO REQUERIDO: REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeira o benefício 

administrativamente, nos moldes do Recurso Extraordinário nº 

631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 

03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

Após, concluso. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000389-54.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAES RAMOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TAPURAH-MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000389-54.2020.8.11.0108. EXEQUENTE: 

ELIANE FERREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: MARCELO MORAES 

RAMOS Vistos, etc. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cite-se o executado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias pagar o débito exequendo, acrescido de custas, se 

houver (art. 523, caput, CPC). Advirta-se o executado, que não sendo 

efetuado o pagamento voluntário no prazo acima assinalado, o débito será 

acrescido de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), conforme previsão do § 1º, do art. 523 do CPC. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, CPC). Intime-se o executado de que os Embargos poderão 

ser oferecidos em 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o 

pagamento voluntário do débito, nos termos art. 525 do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-69.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 1000205-69.2018.8.11.0108 

REQUERENTE: ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que o Recurso Inominado, evento 23358575 destes autos, foi 

protocolado no prazo legal, tendo o recorrente apresentado o preparo, 

conforme artigo 42, §1º da Lei 9099/95, assim, nos termos do Artigo 42, 

§2º da Lei 9099/95**, promovo a intimação do recorrido para oferecer 

resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias. Tapurah, 15 de abril de 2020. 

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA Analista Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Avenida Rio de Janeiro, 223, Bairro: Centro, Cidade: 

Tapurah-MT Cep:78.573-000 - Fone: (66) 3547-2186. ** "Art. 42. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. [...] § 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para 

oferecer resposta escrita no prazo de dez dias."

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-75.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FERNANDO DELOSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CARLOS QUICHILLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010059-75.2012.8.11.0108. EXEQUENTE: CLEBER FERNANDO DELOSS 

EXECUTADO: SANDRO CARLOS QUICHILLER Vistos e analisados. Em que 

pese a certidão retro, não se verifica nos autos a certidão de intimação do 

demandado para o cumprimento da obrigação. Sendo assim, intime-se o 

executado nos termos da decisão de ID 14348116. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 

9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza seus 

regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-81.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON ORTEGA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO STACHIW (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000146-81.2018.8.11.0108. REQUERENTE: AMILTON ORTEGA FERREIRA 

REQUERIDO: REINALDO STACHIW Vistos e examinados. Fundamento e 

decido Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória. Não há preliminares. Da 

análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem, verifico que 

o direito milita em favor do autor. O pedido se acha devidamente instruído. 

O promovente demonstra na inicial prova documental escrita, consistente 

na Nota Promissória, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com 

assinatura do réu no campo do “emitente”. Assim, de acordo com as 

provas trazidas aos autos pelo autor, bem como a ausência de 

impugnação pelo réu, a procedência da ação é a medida que se impõe. 

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o 

pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da dívida no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, desde o vencimento do título. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitado em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades de praxe. P.R.I. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-40.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON FRANKLIN FELIPETTO MALTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS HENRIQUE PLACIDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000819-40.2019.8.11.0108. INTERESSADO: HUDSON FRANKLIN 

FELIPETTO MALTA REQUERIDO: THOMAS HENRIQUE PLACIDO DE 

ALMEIDA Vistos etc., Decido. Consta nos autos que o endereço do réu é 

na cidade e comarca de Cuiabá/MT (Agro Pet Coxipó, Av. República do 

Líbano, nº 1520, ao lado do Supermercado Gama, Jardim Monte Líbano) 

sendo, portanto, a comarca de Cuiabá/MT a competente para a ação de 

cobrança ora proposta. Na hipótese, há previsão legal em relação a 

competência territorial, conforme segue abaixo disposto: Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; Neste contexto, flagrante a 

incompetência territorial, o que, determina, segundo a dicção do Art. 51, 

inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. 

A propósito: JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 

9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 

51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do 

feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência 

territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE 

SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, 

em consequência julgo extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, 

com arrimo no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a 

teor do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

R. I. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-93.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BENICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer proposta por Roseli Benício em desfavor de CNF 

Administradora de Consórcios Nacional LTDA. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento, não havendo necessidade de instrução 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil/2015 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Decido. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria 

de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Sustenta a parte autora que adquiriu da ré o grupo de 

consórcio nº 30509, conta nº 216-0 e que em novembro de 2009 desistiu 

do mesmo. Que efetuou o pagamento do valor total de R$ 3.796,30 (três 

mil setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos). Em 2019 houve o 

encerramento do grupo e em contato com a ré esta lhe propôs a 

devolução do valor de R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco 

reais) descontando o percentual de 16% de taxa de administração mais 

10% a título de ressarcimento de prejuízos e danos causados ao grupo do 

consórcio. Alega ainda que no contrato firmado entre as partes não firma 

o percentual de desconto e que não pode haver o desconto dos valores 
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se não há comprovação dos prejuízos pela ré. A ré em sua contestação 

alega que o contrato foi celebrado na vigência da Lei nº 11.795/2008; que 

a taxa de administração é fixada no contrato em 16,5% e que o cálculo foi 

feito com as deduções previstas no contrato: taxa de administração, 

seguro prestamista, cláusula penal e prejuízos. Verifica-se que mesmo 

intimada da data de realização de audiência de conciliação, conforme 

Aviso de Recebimento constante no id. 22992238, a ré não compareceu e 

tampouco apresentou justificativa na audiência que foi realizada em data 

de 20.8.2019 (id. 22834798). Porém mesmo com o não comparecimento da 

ré na audiência de conciliação, o reconhecimento dos efeitos da revelia 

não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser 

afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

artigo 370 do Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício 

ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No presente caso a improcedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe, isso porque o tema possui regramento claro 

em relação ao seu entendimento, senão vejamos: Desconto de 10% a título 

de ressarcimento dos prejuízos e danos causados ao grupo do consorcio: 

Tal taxa é devida por expressa previsão contratual, conforme disposto na 

clausula 26, inciso I do contrato firmado entre as partes, constante no id. 

21400570. Ademais a penalização pelo descumprimento do contrato 

mostra-se adequada e visa o desestímulo a quebra contratual, além de ser 

de prática corriqueira em negócios firmados em nossa sociedade há 

tempos. Portanto, cabível a incidência da taxa no presente caso. Desconto 

de 16% referente a taxa de administração: Ao contrário do alegado tal 

taxa foi prevista e levada a conhecimento da autora, conforme TERMO DE 

ADITAMENTO – NOVO PLANO CNF – Automóveis e Caminhões – 120 

meses com 600 participantes, datado de 15 de abril de 2009 e 

devidamente assinado pela autora, conforme termo anexado no id. 

22466662. Ademais é licita a cobrança no percentual fixado a teor do 

disposto no enunciado 538 da Súmula do STJ que assim dispõe: As 

administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva 

taxa de administração, ainda que fixada em percentual acima de dez por 

cento. A taxa de administração é regulamentada ainda pelo BACEN que 

recebeu da Lei nº 8.171/91 a competência para a normatização das 

operações de consórcio. Logo após o BACEN editou a Circular nº 

2.766/97 que assim dispõe: Art. 3º O contrato de adesão é o instrumento 

que, firmado pelo consorciado e pela administradora de consórcio, cria 

vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o consorciado 

formaliza seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele expressas 

as condições da operação de consórcio, bem como, de forma clara e 

explícita, os direitos e deveres das partes contratantes, devendo dele 

constar, no mínimo: (Redação dada pela Circular nº 3.084, de 31/1/2002.) 

(...) III - a fixação da taxa de administração; Verifica-se que em relação a 

fixação da taxa de administração a ré obedeceu aos dispositivos legais, 

não havendo que se falar em afastamento da incidência de tal taxa. Ante 

todo o exposto, julgo improcedente a pretensão contida no pedido inicial e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil/2015. Em relação a petição da ré informando o 

depósito do valor incontroverso de R$ 2.334,47 (dois mil trezentos e trinta 

e quatro reais e quarenta e sete centavos) constante no id. 22778080 

manifeste-se a autora, no prazo de 10 (dez) dias informando conta 

corrente para depósito de tal valor. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P.R.I. Submeto 

os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga 

Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos 

do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000308-77.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISIO DIBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MARIA DYBA OAB - 832.186.611-53 (REPRESENTANTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Processo: 1000308-77.2020.8.11.0085. Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença movido por ELOISIO DIBA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS. Devidamente intimada, a parte executada 

concordou com os valores apresentados pelo exequente ao Id. 30744593 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte executada concordou 

com os valores apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo 

acostado ao Id. 30412519, totalizando a importância de R$ 96.303,43 a 

título de parcelas vencidas e R$ 7.948,06 de honorários advocatícios. 

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão. Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01. REQUISITE-SE o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC. INTIMEM-SE as partes 

nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal. Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da 

parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício 

previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, 

número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor. Ainda, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados bancários, 

para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos 

honorários sucumbenciais. Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a 

parte autora pessoalmente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação integral. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000308-77.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISIO DIBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MARIA DYBA OAB - 832.186.611-53 (REPRESENTANTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de promover a intimação das partes acerca da expedição 

das requisições de pagamento (PRC e RPV) expedidas nos autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. TERRA NOVA DO NORTE, 

15 de abril de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000343-37.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBSON PEREIRA LOPES (EXECUTADO)
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CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 105 (cento e cinco reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000683-15.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NARDI OAB - 034.385.871-14 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE - MT TERMO DE GUARDA COMPARTILHADA COMARCA 

DE TERRA NOVA DO NORTE - MT PROCESSO: 

1000683-15.2019.8.11.0085 Compareceu (ceram) na secretaria da Vara 

Única da Comarca de Terra Nova do Norte -MT, o(a,s) Sr.(a,s) 

REQUERENTES: NARA ROSANE MARIANO, cpf 042.563.751-47, RG 

17765633 SSP/MT, residente à Rua das Parreiras, Centro, Nova 

Guarita-MT e CLEOMAR SCHILICKMANN, cpf 003.959.461-07, RG 

15726789 SSP/MT, residente à Av dos Migrantes, Nova Guarita-MT, a 

quem o(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito deferiu a GUARDA COMPARTILHADA 

da(o, s) criança(s) LUCAS SCHLICKMANN, nascido dia 26/11/2015 em 

Colider-MT, conforme decisão/sentença proferida nos autos acima 

identificados, comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar o 

encargo que lhe foi confiado, declarando-se ciente das obrigações que 

lhe(s) são impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei n. 

8.069/90) e demais legislação em vigor. E, para constar, lavrei o presente 

termo, que lido e aceito, vai devidamente assinado. TERRA NOVA DO 

NORTE-MT, 8 de abril de 2020 Assinado Eletronicamente JANAINA 

R E B U C C I  D E Z A N E T T I  J u í z a  d e  D i r e i t o 

_____________________________________ Compromissado(a,s) NARA 

ROSANE MARIANO, mãe _____________________________________ 

Compromissado(a,s) CLEOMAR SCHILICKMANN, pai

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-65.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE ARAUJO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, o protocolo do laudo 

da pericia. Outrossim, intimo o patrono do autor para informar se o autor 

realizou referida perícia. O referido é verdade e dou fé. TERRA NOVA DO 

NORTE, 15 de abril de 2020. CRISTIANE ROHENKOHL ROSCETE Técnica(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 1000, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - 

MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59553 Nr: 1140-69.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK ANTONIO VANNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, intimada da 

sentença de fls. 106-110, através do DJE nº 10660, publicado em 

22/01/2020, a parte REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE o 

RECURSO DE APELAÇÃO, acostado às fls. 111-139 (protocolado em 

11/02/2020) .

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca do Recurso de Apelação interposto às fls. 

111-139, para querendo, apresentar as CONTRARRAZÕES no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37817 Nr: 377-78.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RIBEIRO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO as partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido 

nos autos para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos 

moldes do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do 

Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 242-61.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGW, SOLANGE VITORINO WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO as partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido 

nos autos para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos 

moldes do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do 

Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55024 Nr: 201-26.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO as partes acerca do inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido 

nos autos para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos 

moldes do artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do 

Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63265 Nr: 210-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Transito em Julgado da sentença de fls. 130-132, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 786-73.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Transito em Julgado da sentença de fls. 105-107, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64476 Nr: 765-97.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO DE CEZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Transito em Julgado da sentença de fls. 68-69, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-98.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000574-98.2019.8.11.0085. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por MAX ALEI GOULART contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional. Devidamente intimada, a parte executada não impugnou o 

cálculo apresentado pela contadoria do Juízo [ID. 31097113]. Os autos 

vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

executada não impugnou os valores apresentados pela contadoria do 

Juízo, HOMOLOGO-OS, totalizando a importância de R$ 2.962,75 (dois mil, 

novecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos). 

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-54.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da PROMOVENTE acerca do RECURSO INOMINADO 

apresentado nos autos, para querendo, manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-04.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ERONITA TERESINHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

retro para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-97.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME BREGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

retro para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-05.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

retro para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-42.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BERGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 
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eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

retro para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-40.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

retro para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-95.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

retro para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-11.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

retro para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000429-66.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. O. (TESTEMUNHA)

J. G. N. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000429-66.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: JOAO GUILHERME NONATO DE OLIVEIRA Endereço: SITIO 

NSA SRA APARECIDA, ZONA RURAL, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

Nome: JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: Sítio Guaporé - Próx. à 

Vila São Judas, Próximo a Vila São Judas, após a Mineradora Apoena, 

Zona Rural, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

POLO PASSIVO: Nome: Patrícia Nogueira do Nascimento. Endereço: Rua 

Terezinha Couro Garbim, 668, Santa Fé, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA REGIANE 

DA SILVA VIEIRA para ciência da expedidão da certidão de honorários ID 

31232324. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000534-43.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DONATO DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000534-43.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

28.626,91 ESPÉCIE: [Acessão]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Inexistente, BLO 

C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede III, Inexistente, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: ADEMIR DONATO DA COSTA 

Endereço: SITIO SANTA MARIA, GLEBA ARROZAL, ZONA RURAL, VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 
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débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 28.626,91 (vinte e oito mil, 

seiscentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos). ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento 

de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento 

do débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-40.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000379-40.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

12.530,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DE JESUS Endereço: rua sem 

denominação, 0, centro, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, Andar 8 Parte, andar 9, ITAIM 

BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito 

impugnando a contestação ID 25183421, no prazo de 15 (quinze) dias, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000380-25.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000380-25.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

12.402,84 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DE JESUS Endereço: rua sem 

denominação, 0, centro, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, Andar 8 Parte, andar 9, ITAIM 

BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). VILA BELA DA SANTÍSSIMA 
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TRINDADE, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-67.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO (ESPÓLIO)

MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000071-67.2020.8.11.0077. AUTOR(A): MALDONADO & OLIVEIRA 

ALMEIDA LTDA - ME ESPÓLIO: KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA 

MALDONADO REU: BANCO BRADESCO, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para a suspensão das cobranças das parcelas vincendas do 

contrato de consórcio firmado com a 1ª ré, sob alegação de que deve 

haver a quitação do contrato pelo seguro prestamista, em razão do óbito 

do contratante. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto 

foram juntados aos autos cópia do contrato e apólice securitária, e milita 

em favor do consumidor a presunção de validade da cobertura securitária. 

Assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que os 

réus se abstenham de cobrar as parcelas vincendas do contrato de 

consórcio discutido nos autos, em 30 dias, sob pena de multa que arbitro 

em R$ 1.000,00 (um mil reais) por evento de descumprimento. 2- 

Considerando que neste tipo de ação não há possibilidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais. Determino 

que a intimação da liminar e citação seja por meio dos advogados que 

compareceram espontaneamente ao processo. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 15 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-68.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDEMILDE RANGEL REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000155-68.2020.8.11.0077. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CLEIDEMILDE 

RANGEL REIS Vistos, etc. Comprovada a mora, defiro liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial. Procedi à restrição de 

circulação via RENAJUD (art. 3º, §9º, do Dec. Lei 911/69). Executada a 

liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias (art. 3º, §3º do Decreto Lei 

911/69, com redação dada pela Lei 10.931/2004), apresentar contestação 

ou, no prazo de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida – entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial 

– sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária, consoante entendimento do STJ em recurso especial 

submetido ao rito dos recursos repetitivos, verbis: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir a 

diligência nos finais de semana, feriados e fora do horário do expediente, 

bem como proceder ao arrombamento e requisição de reforço policial, 

caso estritamente necessário para o cumprimento da diligência. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 15 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-30.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000067-30.2020.8.11.0077. AUTOR(A): MARIA CRISTINA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando a 

confluência de vontades, HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita. Como a transação ocorreu 

antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3º do CPC). Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes: Art. 914. 
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A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos. Art. 915. Proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. P.R.I.C. Intime-se a parte exequente para formular 

pedido de cumprimento da sentença, apresentando os cálculos conforme 

acordo homologado, para manifestação do INSS e expedição da RPV. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 15 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1047191-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENUINA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

THAMIRES ORMOND DE CARVALHO OAB - MT23102/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL DA SILVA CRUZ (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1047191-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GENUINA SILVA DA CRUZ 

ESPÓLIO: PASCOAL DA SILVA CRUZ Vistos, etc. GENUÍNA SILVA DA 

CRUZ, qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 

DE REGISTRO CIVIL objetivando a retificação do registro civil da autora 

para excluir o sobrenome marital (SILVA), voltando a ostentar o nome de 

solteira GENUÍNA CARMO DA CRUZ em seu registro de casamento por 

averbação, em razão da extinção do vínculo conjugal pela morte do 

cônjuge PASCOAL DA SILVA CRUZ. O Ministério Público apresentou 

parecer pela procedência do pedido. É o relatório do que interessa. 

DECIDO. É pacífico o entendimento nos Tribunais pátrios de que a viúva, 

da mesma forma em que a divorciada, pode pleitear o retorno do 

patronímico de solteira (art. 17 e 18 da Lei 6.515/77). São inúmeros os 

julgados nesse sentido, os quais me abstenho de transcrever pois já 

transcritos pela parte autora e Ministério Público em suas manifestações. 

A lei e a jurisprudência não exige outro requisito para exercício do direito 

senão a mera manifestação de vontade da viúva. Assim, comprovado o 

óbito do cônjuge, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para determinar a 

averbação no assento de casamento da autora para que volte a assinar o 

nome de solteira GENUÍNA CARMO DA CRUZ. Custas pela autora, 

suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. P.R.I. Dou como 

transitada em julgado nesta oportunidade em razão do desinteresse 

recursal. Oficie-se Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Guajará-Mirim/RO para que proceda à averbação no assento de 

casamento da autora (fls. 296, nº 2019, livro B-12). Caberá à autora o 

pagamento das custas e emolumentos da nova certidão. SERVE A 

PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/MANDADO AO CARTÓRIO, a ser 

remetida via Malote Digital. Após a remessa, ao arquivo, com baixa. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 15 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-74.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000271-74.2020.8.11.0077. REQUERENTE: LEONARDO 

HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para a exclusão do seu nome dos cadastros 

restritivos de crédito, sustentando que matriculou-se em curso de 

pós-graduação oferecido pela ré mas após a matrícula não teve mais 

interesse no curso, não frequentou nenhuma aula, não realizou nenhuma 

prova, e que entrou em contato com a ré para cancelamento da matrícula, 

mas obteve a informação de que teria que pagar 40% do preço do 

contrato, com o que não concordou, por não haver previsão contratual. 

Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas apenas de 

plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica das regras 

de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que o autor alega ter entrado em contato com a ré 

pleiteando o cancelamento da matrícula, mas não juntou qualquer 

documento que comprove tal alegação. Ora, é pouco crível que alguém 

entre em contato com uma instituição de ensino e não tenha como 

comprovar que fez a solicitação, sobretudo por se tratar de curso à 

distância, tem de haver algum e-mail, mensagem, protocolo, etc. Assim, 

entendo que não há probabilidade do direito da parte autora, sendo 

necessária dilação probatória para averiguar a veracidade dos fatos. Ante 

o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 5- Caso 

não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) 

dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 15 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000543-05.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DAIBERT ROCHA OAB - MG142563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000543-05.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JULIA DAIBERT 

ROCHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Decorreu 

o prazo para juntada do comprovante de pagamento da Requisição de 

Pequeno Valor expedida nos autos. Diante da inércia do ente estatal em 

adimplir voluntariamente no prazo de 02 (dois) meses a obrigação judicial 

imposta, o Poder Judiciário deve determinar o sequestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, conforme dispõe o art. 13, §1º, da 

Lei n.º 12.153/02: Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – 

mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor 

definido como obrigação de pequeno valor. §1º Desatendida a requisição 

judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da 

Fazenda Pública. Como se verifica, NÃO SE TRATA DE PENHORA, mas 
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sim de SEQUESTRO, razão pela qual a lei prevê a dispensa da audiência 

da Fazenda Pública, que já teve a oportunidade de se defender nos autos. 

Sobre o tema, versa o Enunciado 07 do FONAJE: “O sequestro previsto no 

§ 1º do artigo 13 da Lei nº 12.153/09 também poderá ser feito por meio do 

BACENJUD, ressalvada a hipótese de precatório”. Nesse sentido também 

dispõe o art. 8º do Provimento 20/2020-CM do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: Art. 8° Desatendida a requisição e na ausência de 

comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a 

atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o 

ente público foi cientificado da requisição, e o imediato sequestro dos 

recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do 

ente público devedor. § 1° O bloqueio e sequestro de verba será realizado 

por meio do sistema BACEN-JUD, disponibilizado pelo Banco Central do 

Brasil. § 2° O sequestro deverá ser feito por credor, individualmente, e na 

totalidade do valor bruto devido, compreendendo o valor líquido e 

eventuais retenções. § 3° O valor total será liberado pelo Juízo por meio de 

alvará judicial ou qualquer meio eletrônico que venha substituí-lo, na conta 

bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do credor. Desse modo, DETERMINO A 

REALIZAÇÃO DE SEQUESTRO do valor bruto atualizado, em conta 

bancária do ente estatal devedor. Foi realizado o bloqueio via BACENJUD 

da integralidade do débito, conforme extrato anexo. ANTE O EXPOSTO, 

considerando que a obrigação foi satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 

924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição. P.R.I. INTIME-SE a Fazenda Pública do teor desta 

sentença, para ciência do sequestro e para que proceda à anotação em 

seus arquivos da quitação do Ofício Requisitório expedido. Vincule-se o 

depósito judicial aos autos e, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA 

SENTENÇA, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento, pela parte 

exequente, da quantia líquida depositada. Deverá a Secretaria emitir as 

guias de tributação e encargos previdenciários porventura incidentes, 

encaminhando-as juntamente com o alvará, para pagamento no 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. A expedição 

do alvará de levantamento de valores FICA CONDICIONADA ao prévio 

depósito em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual 

deverá ser destruído, certificando-se nos autos. Após, ao arquivo, com 

baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 15 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-83.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

614,67 (seiscentos e catorze reais e sessenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Esse valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de Custas e R$ 

201,27 para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir Guia/Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes, preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

correspondente às custas, e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-33.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA FRAGA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

568,25 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da sentença ID 20281118 . Esse valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da 

guia de Custas e R$ 154,85 para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir 

Guia/Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, preencher os campos 

com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor correspondente às custas, e clicar no item taxa e preencher 

o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

612,41 (seiscentos e doze reais e quarenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de ID 20281347. Esse valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de 

Custas e R$ 199,01 para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir Guia/Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes, preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

correspondente às custas, e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-61.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PROVENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

614,13 (seiscentos e catorze reais e treze centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de ID 16937392. Esse valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de 

Custas e R$ 200,90 para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir Guia/Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes, preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

correspondente às custas, e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000472-25.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANFORT AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - CEP: 

78880-000 MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM PROCESSO n. 

1000472-25.2019.8.11.0102 Valor da causa: R$ 5.293,81 ESPÉCIE: 

[Citação]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

VERA Endereço: Avenida Otawa, 1651, Esperança, VERA - MT - CEP: 

78880-000 POLO PASSIVO: Nome: GRANFORT AUTOMOTIVO LTDA - ME 

Endereço: Avenida Brasil, 1903, Centro, VERA - MT - CEP: 78880-000 

FINALIDADE: 1. PROCEDA-SE à PENHORA e AVALIAÇÃO, observando-se 

eventual indicação de bem(ns) feita pela parte credora e deferida pelo 

Juízo ou, na falta dessa e respectivo deferimento, a gradação legal (art. 

523,§1º, c/c o art. 835, do CPC), de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se 

encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 

837, do CPC). 2. Do Auto de PENHORA e AVALIAÇÃO será(ão) 

intimado(s) o(s) executado(s), em regra, na pessoa de seu advogado, 

mediante publicação no órgão oficial (art. 272), de modo que nas 

Comarcas não abrangidas por tal meio, a intimação do patrono dar-se-á, 

pessoalmente ou por via postal (art. 273, do CPC), observando-se que, na 

hipótese de inexistir procurador (advogado) constituído nos autos pelo(s) 

executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, 

para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Na hipótese de penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na 

pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o 

encargo se não tiver condições práticas de zelar pela guarda e 

conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as 

disposições contidas nos artigos 833, 840 e 846, todos do CPC. VALOR 

TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E EVENTUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 5.754,41 (cinco mil 

setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos). TOTAL 

PARA PAGAMENTO: R$ 5.754,41 (cinco mil setecentos e cinquenta e 

quatro reais e quarenta e um centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. A 

impugnação deverá limitar-se às matérias enumeradas no art. 525, do 

CPC; 2. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de 

execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dessa impugnação; 3. A impugnação, em regra, não terá efeito 

suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes 

seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação; 4. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito 

ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e 

prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos 

próprios autos. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. VERA, 13 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000473-10.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO CASSIMIRO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - CEP: 

78880-000 MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE 

HASSIB IBRAHIM PROCESSO n. 1000473-10.2019.8.11.0102 Valor da 

causa: R$ 2.587,86 ESPÉCIE: [Citação]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE VERA Endereço: Avenida Otawa, 1651, 

Esperança, VERA - MT - CEP: 78880-000 POLO PASSIVO: Nome: 

GERALDO APARECIDO CASSIMIRO - ME Endereço: Avenida Otawa, 1884, 

Esperança, VERA - MT - CEP: 78880-000 Endereço: Rua Porto Príncipe, 

2130, VERA - MT - CEP: 78880-000 FINALIDADE: 1. PROCEDA-SE à 

PENHORA e AVALIAÇÃO, observando-se eventual indicação de bem(ns) 

feita pela parte credora e deferida pelo Juízo ou, na falta dessa e 

respectivo deferimento, a gradação legal (art. 523,§1º, c/c o art. 835, do 

CPC), de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que 

sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. Do 

Auto de PENHORA e AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) executado(s), 

em regra, na pessoa de seu advogado, mediante publicação no órgão 

oficial (art. 272), de modo que nas Comarcas não abrangidas por tal meio, 

a intimação do patrono dar-se-á, pessoalmente ou por via postal (art. 273, 

do CPC), observando-se que, na hipótese de inexistir procurador 

(advogado) constituído nos autos pelo(s) executado(s), ESTE(S) 

DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, para, querendo, 

oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese de 

penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) 

Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não 

tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos 

artigos 833, 840 e 846, todos do CPC. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

CUSTAS E EVENTUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR TOTAL DO 

DÉBITO ATUALIZADO: R$ 2.822,84 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais 

e oitenta e quatro centavos) TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 2.822,84 

(dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. A impugnação deverá limitar-se às matérias 

enumeradas no art. 525, do CPC; 2. Quando o executado alegar que o 

exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 

resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação; 3. A 

impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo, podendo o juiz 

atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o 

prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar 

ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; 4. Ainda que 

atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o 

prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente 

e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC/2015, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 
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mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

VERA, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 109526 Nr: 370-25.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 Código: 109526

VISTOS.

Verifica-se que o acusado obteve o benefício da suspensão condicional 

do processo, conforme Termo de Audiência de ref. 76, entretanto, deixou 

de comprovar o cumprimento das condições impostas.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela revogação do 

benefício da suspensão condicional do processo, com o retorno do 

procedimento ao seu curso normal (ref. 117).

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, certifique-se o decurso de prazo do denunciado.

É sabido que o Instituto da Suspensão Condicional do Processo previsto 

no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, contempla hipóteses de revogação 

obrigatória (§ 3º) e revogação facultativa (§ 4º).

No caso concreto, insurge dos autos situação clara de revogação em 

caráter facultativo do benefício outrora concedido, pois o réu não 

comprovou o cumprimento das condições do sursis processual (artigo 89, 

§4º, da Lei n.º 9.099/95) durante o período de prova.

Ante o exposto, nos termos do artigo 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

REVOGO o benefício da suspensão condicional do processo concedido 

ao acusado FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE, qualificado nestes 

autos, determinando o normal prosseguimento do feito em seus ulteriores 

termos.

Desde já, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 DE 

JUNHO DE 2020 ÀS 16H30MIN.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, expedindo carta 

precatória para inquirição daquelas eventualmente residentes em comarca 

diversa.

Intime-se o acusado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

Às providências.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 114135 Nr: 453-07.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Código 114135

VISTOS.

Tendo em vista que o denunciado não compareceu à audiência realizada 

no dia 29 de novembro de 2017, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 DE JUNHO DE 2020, às 17h00min.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecer à audiência 

mencionada.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 106457 Nr: 860-81.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJM, SEME, LMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, CLAUDIO EVANDRO STÉFANO - OAB:28512, 

FRED JUNIOR DE SOUSA - OAB:90667, JOSE PAULO DIAS DA SILVA - 

OAB:25442

 Código n° 106457

VISTOS.

 Inicialmente, considerando que o requerido constituiu advogado particular 

nos autos (ref. 140), defiro o pedido da advogada dativa à ref. 154, para 

tanto, EXPEÇA-SE certidão em favor da advogada nomeada, nos termos 

da decisão de ref. 68.

No mais, DEFIRO o pedido da parte exequente à ref. 145, para tanto, 

INTIME-SE o executado, através de seu advogado, para que indique 

alternativas e meios menos gravosos para satisfação do débito alimentar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Extraiam-se cópias dos autos e encaminhe-se à Autoridade Policial 

conforme requerer o Ministério Público na REF. 148.

Após, vistas à DPE e ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 111365 Nr: 919-35.2016.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 111365

VISTOS.

Considerando a certidão de trânsito em julgado à ref. 90, RECEBO o 

cumprimento de sentença retro, e DETERMINO:

 1) A alteração da classe processual para cumprimento de sentença;

2) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 3) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 
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(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 405/2016 do CJF.

5) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 111910 Nr: 1187-89.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): mc, LJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 111910

Vistos.

Tendo em vista que a missiva expedida anteriormente restou inexitosa, 

DEFIRO o pedido retro, para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação no endereço 

informado pelo autor à ref. 78.

Com o retorno da missiva, intime-se o autor para se manifestar.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112282 Nr: 1347-17.2016.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA FRANCISCA MARTINS MADRUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BESOLD - 

OAB:MT/17545-O

 Código nº 112282

 VISTOS.

Determinada a intimação da parte autora para indicar os herdeiros do Sr. 

Gentil Pedroso, que supostamente vendeu o imóvel usucapiendo à 

requerente no ano de 2000, a Defensoria Público noticiou, à ref. 76, que 

diligenciou na busca de herdeiros, todavia, conforme extrato de busca no 

sistema Infoseg juntado aos autos, a situação cadastral de Gentil Pedroso 

junto à Receita Federal consta como “cancelada por óbito sem espólio” 

(ref. 76).

Dessa forma, a fim de evitar nulidade e aferir a informação de inexistência 

de herdeiros, ACOLHO o pedido de expedição de ofício ao Cartório de 

Registro Civil de Peixoto de Azevedo/MT a fim de que encaminhe cópia da 

certidão de óbito de Gentil Pedroso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após a juntada da certidão, intimem-se as partes para se manifestarem.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 1356-76.2016.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA MACIEL DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, JOÃO MARIA 

ANTUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 112311

VISTOS.

 A parte requerente pleiteou a busca de endereços da parte ré através 

dos sistemas disponíveis ao poder judiciário.

No entanto, conforme é sabido e ressabido, cabe à parte autora realizar 

diligências para localizar o endereço da parte requerida. Portanto, não se 

justifica que a parte requerente transfira ao Judiciário o ônus de localizar a 

parte requerida.

 A intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a 

órgãos públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre o 

endereço do executado, deve ser medida excepcional, somente realizada 

após efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de buscas do endereço.

Intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito.

Noticiado novo endereço, expeça-se o necessário para citação pessoal, 

com as faculdades do art. 252 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 117240 Nr: 1744-42.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 117240 Vistos.Trata-se de ação de busca e apreensão aviada 

por BANCO BRADESCO S/A em face de PRISMA MADEIRAS LTDA – EPP, 

com base no Decreto-Lei 911/69.A liminar foi deferida à ref. 05.O 

cumprimento da liminar restou infrutífero quanto ao bem móvel descrito no 

item “b” da exordial (ref. 17, 51 e 66).Instada a manifestar, a parte autora 

requereu, à ref. 81, a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução.É o breve relato. DECIDO.Em análise dos autos, extrai-se que o 

título exequendo apresentado pelo autor na inicial trata-se de Cédula de 

Crédito Bancário (fls. 11/26). Ocorre que a legislação possibilita sua 

circulação mediante endosso (artigo 29, § 1° da Lei 10.931/2004), de modo 

que se afigura indispensável à apresentação do título original.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-46.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO GERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V MONTANHEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000684-46.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE MARCOS REMPEL - MT23902/O, RUI HEEMANN JUNIOR - 

MT15326/O, JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - 

MT0008723A-O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 
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06/11/2019 Hora: 14:00 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 3 de outubro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-34.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EITOR MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010039-34.2014.8.11.0102. REQUERENTE: EITOR MARQUES REQUERIDO: 

CELESC DISTRIBUICAO S.A Vistos. I. RECEBO o cumprimento de sentença. 

II. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme §1º do art. 523 

do CPC. III. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá 

o Gestor Judiciário certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

nos termos do disposto no art. 523, §3º, do CPC. IV. Oferecida 

impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à 

tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-34.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EITOR MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010039-34.2014.8.11.0102. REQUERENTE: EITOR MARQUES REQUERIDO: 

CELESC DISTRIBUICAO S.A Vistos. I. RECEBO o cumprimento de sentença. 

II. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme §1º do art. 523 

do CPC. III. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá 

o Gestor Judiciário certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

nos termos do disposto no art. 523, §3º, do CPC. IV. Oferecida 

impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à 

tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-83.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA PAULA ITAI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000106-83.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 15/05/2019 Hora: 09:20 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 6 de março de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-98.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA PAULA ITAI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000105-98.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 15/05/2019 Hora: 09:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 6 de março de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-70.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FERREIRA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000135-70.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 20/03/2019 Hora: 09:40 . VERA, 19 de dezembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-31.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CAMARGO SERPA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

1000017-31.2017.8.11.0102. EXEQUENTE: JARBAS LINDOMAR ROSA 

EXECUTADO: FLAVIO CAMARGO SERPA VISTOS. Intime-se o executado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição no ID: 

17896346. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz 

de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-02.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ZAKALHUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK OAB - MT0019413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 8010013-02.2015.8.11.0102. 

REQUERENTE: ALEX ZAKALHUK REQUERIDO: OI S/A Vistos. OI S/A 

formulou nos autos IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em 

face de ALEX ZAKALHUK, ambos qualificados nos autos. A parte 

impugnante alega que há excesso de execução, uma vez que não pode 

haver juros e correção monetária durante o período de suspensão de sua 

recuperação judicial e que devem incidir a partir da data em que a empresa 

ré saiu da recuperação, em 19/12/2017 e, pelo mesmo motivo, não deve 

ser aplicada multa do art. 523 do CPC. Aponta como devido o valor de R$ 

R$ 5.644,37 (cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete 

centavos), requerendo seja declarado que há excesso de execução no 

valor de R$ 1.413,70 (um mil e quatrocentos e treze reais e setenta 

centavos). A parte impugnada deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que é 

desnecessária a realização de audiência conciliatória, uma vez que esta já 

foi realizada em outras oportunidades nestes autos, estando o feito, 

inclusive, em fase de cumprimento de sentença do acórdão prolatado em 

id 10186717. Assim, passo a análise da impugnação. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença, através da qual o impugnante 

pretende a declaração de excesso de execução no valor de R$ 1.413,70 

(um mil e quatrocentos e treze reais e setenta centavos) do valor total 

executado pela parte impugnada, bem como sejam extirpados juros, 

correção monetária e multa do art. 523 do CPC durante período de 

suspensão em processo de recuperação judicial da impugnante em trâmite 

no Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), devendo incidir a partir de 19/12/2017. De 

elementar conhecimento que, em observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Código de Processo 

Civil prevê à parte executada, discutir e defender-se na fase de 

cumprimento de sentença, conforme dicção insculpida no art. 525, do CPC, 

aplicável ao caso nos termos do art. 536, §4º do mesmo diploma legal. De 

prima facie, o cumprimento de sentença se fundamenta na obrigação de 

fazer, assumida pela parte executada, no acordo de fls. 404, que consiste 

na obrigação de os executados outorgarem escritura pública da área rural 

objeto do contrato aos exequentes. No entanto, não prosperam as 

alegações da impugnanate. Isso porque, conforme fundamentadamente 

exposto na decisão de id 17101141, o plano de recuperação judicial 

apresenta natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

novação dos créditos anteriores ao pedido de processamento da 

recuperação, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/05 e, no presente 

caso, o crédito é posterior ao pedido de recuperação que, como é cediço, 

se deu em 20/06/2016 e, tendo o trânsito em julgado do Acórdão deste 

feito ocorrido em 04/09/2017 (id 10186722), o crédito exequendo não está 

sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. Assim, 

não se aplicam os efeitos do processamento da recuperação judicial no 

presente cumprimento de sentença, de modo que REJEITO os pedidos 

para afastar a aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC e o pedido 

para aplicar a correção monetária e juros de mora a partir de 19/12/2017, 

devendo a atualização do valor executado seguir conforme a planilha de 

cálculo apresentada pela parte exequente (id 16770330), com juros de 

mora a partir da sentença (02/12/2015) e correção monetária pelo INPC. 

Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença. INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos planilha 

atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a parte 

executada para efetuar o pagamento no mesmo prazo. Decorrido prazo, 

intime-se a exequente para requerer o que entender de direito. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito
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